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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận “Quy trình kỹ thuật nuôi cá lồng bè  

trên sông, hồ đập” là tiến bộ kỹ thuật 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Căn cứ Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BNN ngày 11/8/2008 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chế công nhận tiến bộ kỹ thuật và 

công nghệ mới của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 3276/QĐ-BNN-KHCN ngày24/10/2008 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT Ban hành định mức tạm thời áp dụng cho các chương trình 

khuyến ngư; Quyết định số 4419/QĐ-BNN-KNCN ngày 28/10/2016 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT Ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật cho các mô hình  

khuyến nông thuộc lĩnh vực thủy sản; Quyết định số 724/QĐ-BNN-KNCN ngày 

09/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành tạm thời các định mức kinh 

tế, kỹ thuật áp dụng cho dự án khuyến nông Trung ương; 

Căn cứ Tiêu Chuẩn ngành: TCVN 9586: 2014 Cá nước ngọt – yêu cầu kỹ 

thuật; TCVN 12271-1:2018 Cá giống nước lạnh; 

Căn cứ vào kết quả thực hiện mô hình nuôi cá lồng trên địa bàn tỉnh theo 

Kế hoạch số 50/KH-UBND tỉnh Lạng Sơn ngày 21/5/2013 về Chương trình phát 

triển và bảo vệ nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2013-2020; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tại Tờ trình số 256      

/TTr-TTKN ngày 12 tháng 6 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận “Quy trình kỹ thuật nuôi cá lồng bè trên sông, hồ 

đập” là tiến bộ kỹ thuật (kèm theo quy trình nuôi nuôi cá lồng chi tiết). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 



Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Thủy sản kỹ thuật tổng hợp- 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTKN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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QUY TRÌNH  



KỸ THUẬT NUÔI CÁ LỒNG BÈ TRÊN SÔNG, HỒ ĐẬP 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SNN ngày      tháng 6 năm 2020 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT Lạng Sơn) 

 

I. ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Đối tượng nuôi lồng: Trắm, Chép, Rô phi đơn tính, Diêu Hồng, cá Tầm, 

cá Lăng, cá Nheo, cá Chiên. 

- Quy trình này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nuôi cá lồng bè trên 

sông hồ đập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

II. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Quy định về điều kiện cơ sở nuôi lồng bè  

Cơ sở vật chất đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè, đăng quầng 

(sau đây được gọi là nuôi lồng bè): 

- Khung lồng, phao, lưới, đăng quầng phải làm bằng vật liệu không gây ô 

nhiễm môi trường, không gây độc hại cho thủy sản nuôi và không để thủy sản 

nuôi sống thoát ra môi trường; có thiết bị cảnh báo cho hoạt động giao thông 

thủy; nơi chứa rác thải phải riêng biệt với nơi chứa, nơi xử lý thủy sản chết, 

không làm ảnh hưởng đến môi trường. 

- Trường hợp cơ sở nuôi trồng thủy sản có khu chứa trang thiết bị, dụng cụ, 

nguyên vật liệu phải đảm bảo yêu cầu bảo quản của nhà sản xuất, nhà cung cấp; 

cơ sở nuôi trồng thủy sản có khu sinh hoạt, vệ sinh phải bảo đảm nước thải, chất 

thải sinh hoạt không làm ảnh hưởng đến khu vực nuôi. 

- Trang thiết bị sử dụng trong nuôi trồng thủy sản phải làm bằng vật liệu dễ 

làm vệ sinh, không gây độc đối với thủy sản nuôi, không gây ô nhiễm môi 

trường. 

2. Vị trí đặt lồng 

- Vị trí đặt lồng/bè phải nằm trong vùng quy hoạch để phát triển nuôi trồng 

thủy sản hoặc phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền; không bị ảnh 

hưởng bởi lũ, phương tiện giao thông thủy, mực nước không bị thay đổi đột 

ngột, không có dòng xoáy và không bị ảnh hưởng của các nguồn gây ô nhiễm; 

chọn nơi có dòng nước chảy thẳng, lưu tốc 0,2-0,5 mét/giây (m/s). Nếu nuôi hồ 

chứa phải lựa chọn nơi có dòng chảy, không nuôi cá lồng/bè trong eo, ngách. 

- Đáy lồng/bè phải cách đáy sông/hồ ít nhất 0,5 m vào lúc mức nước thấp 

nhất. 

3. Mật độ và cách đặt lồng 

- Đối với khu vực có nước tĩnh: Tổng diện tích đặt lồng không quá 0,05% 

diện tích mặt nước lúc mức nước thấp nhất. Diện tích 100 ha các lồng có tổng 

diện tích chiều dài nhânchiều rộng không được quá 500 m2. Cụ thể lồng có 

kích thước chiều dài nhân chiều rộng: 6m x 6m thì không quá 14 lồng, lồng 



chiều dài nhânchiều rộng: 4m x 4m không quá 31 lồng, lồng có chiều dài 

nhânchiều rộng: 3m x 3m không quá 55 lồng... 

- Đối với khu vực nước chảy (0,2 -0,5m/s): Tổng diện tích đặt lồng không 

quá 0,2% diện tích mặt nước lúc mức nước thấp nhất. Diện tích 100 ha các lồng 

có tổng diện tích chiều dài nhân chiều rộng không được quá 2.000 m2. Cụ thể 

lồng có kích thước chiều dài nhân chiều rộng: 6m x 6m không quá 55 lồng; 

Lồng có kích thước chiều dài nhân chiều rộng: 4m x 4m không quá 125 lồng, 

lồng có chiều dài nhânchiều rộng 3m x 3m không quá 222 lồng... 

- Lồng nuôi đặt thành từng cụm lồng khoảng cách giữa các lồng tối thiểu 

bằng 0,5m, khoảng cách giữa các cụm lồng khi đặt song song phải cách nhau 

>10m; khi đặt nối tiếp phải cách nhau > 200 m; đáy lồng/bè phải cách đáy 

sông/hồ ít nhất 0,5 m vào lúc mức nước thấp nhất. 

- Neo cố định cụm lồng: Các lồng bè được neo cố định bằng dây thừng PE, 

dây đay (đường kính 30-35mm) hoặc dây cáp với mỏ neo ở đáy sông, hồ hoặc 

với cọc, gốc cây ở trên bờ. Mỗi cụm lồng được neo giữ từ 4 - 8 dây neo vào mỏ 

neo, trụ, cọc bê tông hoặc gốc cây. 

4. Chất lượng nước nơi đặt lồng 

 - Chất lượng nước nơi đặt lồng nuôi cá phải đảm bảo được các tiêu chuẩn 

quy định tại bảng 1. 

 Bảng 1. Chất lượng nước nơi đặt lồng 

Stt Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn 

1 pH   6,5-8,5 

2 Ôxy hòa tan (DO) mg/l ≥4 

3 Amoni (NH4
+ tính theo N) mg/l < 1 

4 Độ trong cm ≥30 

5 Độ kiềm mg CaCO3/l 60-180 

III. KỸ THUẬTLÀM LỒNG 

1. Vật liệu làm lồng 

- Vật liệu làm khung lồng: Thường làm bằng gỗ, tre hoặc bằng sắt V, sắt 

hộp, ống kẽm. Hiện nay chủ yếu sử dụng ống sắt mạ kẽm hoặc ống kẽm được 

lắp ráp thành khung lồng có hình vuông hoặc hình chữ nhật, gồm thanh khung 

chịu lực Ф = 48, thanh liên kết Ф = 25 - 27. 

- Vật liệu làm phao: Hệ thống phao bằng thùng phuy sắt, phuy nhựa hoặc 

phao từ các cơ sở chuyên sản xuất được buộc cố định xung quanh lồng nuôi và 



có thể điều chỉnh được chiều cao ngập nước của lồng; số lượng phao /lồng (dung 

tích ≥200 lít/phao) thường từ 6 - 8 cái, tăng số lượng phao vào các vị trí đi lại 

nhiều và nơi thiết kế nhà quản lý.  

- Vật liệu làm các mặt lồng: Lồng lưới được làm 2 lớp, lớp bên trong làm 

bằng lưới PE dệt không gút để cá không bị xây sát, lớp bên ngoài bằng dù nên 

có độ bền cao, dễ thay thế và nhẹ. 

- Vật liệu làm neo: Bao gồm neo và dây cột neo. 

+ Neo: Làm mỏ neo bằng sắt, cọc bê tông, gốc cây ở trên bờ hoặc làm neo 

bằng khối bê tông. 

+ Dây cột neo: Là dây thừng bằng nhựa PE, dây đay (đường kính 30-35mm) 

hoặc dây cáp với mỏ neo ở đáy sông, hồ hoặc với cọc, gốc cây ở trên bờ. Mỗi 

cụm lồng được neo giữ từ 4 - 8 dây neo vào mỏ neo, trụ, cọc bê tông hoặc gốc 

cây. 

2. Hình dạng và kích thước lồng 

- Hình dạng: Lồng nuôi thường có dạng hình khối chữ nhật hoặc hình khối 

vuông, hình tròn trong đó: Lồng hình khối vuông thường áp dụng đối với nuôi 

cá trên hồ chứa, lồng có dạng hình khối chữ nhật áp dụng đối với nuôi cá trên 

sông để giảm lực cản của dòng chảy. 

Bảng 2.Kích thước các loại lồng bè nuôi cá 

Stt 
Loại lồng bè 

Kích thước 

(dài x rộng x cao) (m) 

Độ sâu nước (m) Thể tích (m3) 

1 Cỡ nhỏ 3x4x1,5 1,2 18 

2 

Trung bình 

4x3x2,5 2,0 30 

6x3x2,5 2,0 45 

8x5x2,5 2,0 80 

6x6x3 3,0 108 

Lưu ý: Đối với những lồng lưới có thể tích lớn trên 108m3 chỉ nên nuôi trên 

hồđập. 

3. Kết cấu lồng 

- Đối với lồng gỗ: Lắp đà dọc, đà ngang vào trụ đứng bằng cách ghép 

mộng. Khoảng cách giữa các trụ đứng khoảng 1 - l,5m, cố định trụ và đà chắc 

chắn. Đóng nẹp gỗ vào đà dọc, đà ngang bằng đinh ở đầu, hông và đáy 

lồng.Toàn bộ các vách lồng được làm bằng các thanh gỗ dẹp đóng chặt với nhau 

tạo thành các vách lồng, mỗi vách gồm rất nhiều thanh gỗ, các thanh gỗ cách 

nhau 1,5 cm. Sau đó các vách lồng sẽ được đóng vào khung để tạo thành lồng 



- Đối với lồng sắt: Toàn bộ các vách lồng được làm bằng các thanh sắt dẹp 

hàn gắn chặt với nhau tạo thành các vách lồng, mỗi vách gồm rất nhiều nan, các 

nan lồng cách nhau 1,5 cm. Sau đó các vách lồng sẽ được lẳp ráp vào khung tạo 

thành lồng.Mặt trên của lồng gỗ và lồng sắt nên có nắp lồng có kích thước tối 

thiểu 0,5m2 để cho cá ăn, vệ sinh lồng và thu hoạch, các phao được liên kết với 

khung lồng để đảm bảo cho lồng nổi. 

- Đối với lồng lưới: Xung quanh lồng, đáy lồng được làm bằng lưới nylon, 

cỡ mắt lưới phù hợp với từng kích cỡ cá, nhưng tối đa mắt lưới 2a = 20mm, 

được bố trí 02 lớp lưới và được cột vào khung lồng bằng sắthoặc ống kẽm, các 

phi nhựa (phao) được liên kết với khung lồng để đảm bảo cho lồng nổi. 

4. Các công trình phụ trợ 

- Tùy vào điều kiện và quy mô nuôi có thể thiết kế các công trình phụ trợ 

cho phù hợp: 

- Khu ăn, nghỉ, sinh hoạt phải sạch sẽ, không ảnh hường đến hoạt 

độngnuôi. 

- Kho chứa thức ăn, nguyên liệu làm thức ăn phải có mái che, thông 

thoáng, không ẩm ướt, ngăn được côn trùng và động vật gây hại. Khu chứa 

xăng, dầu được bô trí riêng biệt với kho chứa thức ăn, nguyên liệu làm thức ăn. 

Khu vực chứa dụng cụ, thiết bị phải gọn gàng không ảnh hưởng đến hoạt động 

nuôi. 

- Khu chế biến thức ăn cho cá phải ở vị trí riêng biệt. Thiết bị, dụng cụ chế 

biến thức ăn phải được bố trí, lắp đặt để dễ kiểm tra, dễ làm vệ sinh và khử 

trùng. 

- Nhà vệ sinh: Bố trí nhà vệ sinh phù hợp với số lượng lao động trên lồng 

(ít nhất có 01 nhả vệ sinh), kín và tự hoại, đảm bảo không có mối nguy làm ô 

nhiễm môi trường và khu vực nuôi. 

- Các trang thiết bị cần thiết khác phục vụ cho lồng nuôi cá: Máy bơm nước 

hoặc máy sục khí để sử dụng trong trường hợp nước xuống thấp, hoặc không có 

lưu tốc dòng chảy dẫn đến hàm lượng ôxy hoà tan trong nước thấp. 

IV. THẢ CÁ GIỐNG 

1. Thả cá giống 

- Giống cá phải đảm bảo theo Tiêu Chuẩn ngành: TCVN 9586: 2014 Cá 

nước ngọt - yêu cầu kỹ thuật; TCVN 12271-1:2018 Cá giống nước lạnh. 

- Chất lượng con giống: Cá giống có nguồn gốc rõ ràng và được cơ quan có 

thẩm quyền kiểm dịch, có kích thước đồng đều, cá khỏe, phản xạ nhanh, mầu 

sắc tươi sáng đặc trưng theo loài, không bị trầy xước, không có dấu hiệu bị các 

bệnh ký sinh trùng, không dị hình. 

- Phương pháp thả cá giống: Thả cá giống vào lúc sáng sớm hoặc chiều 

mát, tránh thả cá vào lúc nắng nóng và lúc mưa rào. Trước khi thả nên ngâm bao 

chứa cá giống xuống nước lồng nuôi từ 10 - 15 phút để tránh cá bị sốc nhiệt; khi 



thả cá phải mở túi đựng cá và lấy nước vào bao chứa cá từ từ đến khi đầy bao 

sau đó mới thả cá ra. Trước khi thả cá ra lồng nếu cá bị trầy xước phải tắm cho 

cá bằng nước muối 2 - 3% (20 - 30g muối/1 lít nước) khoảng 5 - 1 0  phút hoặc 

tắm bằng thuốc tím KMn04 15 - 20ppm (15 - 20g/l lít nước) khoảng 15-20 phút, 

khi tắm cho cá cần phải có sục khí. 

- Kiểm tra sau khi thả cá giống: Trong ngày đầu, không cho ăn để cá thích 

nghi với môi trường mới; thường xuyên kiểm tra vớt bỏ cá chết và đếm số lượng 

cá bị chết. Nếu số lượng cá chết ít (nhỏ hơn 5% so với lượng giống thả), thì vụ 

thả cá giống đạt yêu cầu. Nếu cá chết nhiều, phải tìm hiểu nguyên nhân để có 

hướng xử lý kịp thời; thả bù số lượng bằng với sổ lượng cá đã chết. 

- Thời vụ thả: Thả giống phải đúng mùa vụ tốt nhất nên thả từ tháng 3 đến 

tháng 8 hàng năm, riêng đối với cá Rô phi đơn tính và Diêu hồng thả từ tháng 3 

đến tháng 6 để thu hoạch trước mùa đông. (Nhiệt độ thích hợp để thả cá giống 

từ 21-30oC. Nếu nhiệt độ xuống thấp dưới 15 oC thì không nên thả giống vì nhiệt 

độ xuống thấp cá kém ăn hoặc bỏ ăn, sức đề kháng kém, dễ bị bệnh tỷ lệ hao hụt 

cao). 

Bảng 3. Kích cỡ và mật độ thả của một số đối tượng nuôi lồng 

STT Loài cá Nuôi cá thương phẩm 

Cỡ cá (cm/con) hoặc (g/con) Mật độ (con/m3) 

1 Cá Chép ≥12 cm/con 20 

2 Cá Trắm cỏ ≥12cm/con 15 

3 Cá Trắm đen ≥12cm/con 20 

4 Cá Rô phi đơn tính ≥6 cm/con 100 

5 Cá  Diêu hồng ≥6 cm/con 100 

6 Cá Lăng ≥15 cm/con 10 

7 Cá Tầm ≥50 g/con 15 

8 Cá Nheo ≥10cm/con 10 

9 Cá Chiên  ≥20g/con 5-7 

2. Chăm sóc, quản lý 

2.1. Chăm sóc 

- Sử dụng thức ăn là cá tạp hoặc thức ăn công nghiệp có hàm lượng đạm tại 

Bảng 4 sao cho phù họp từng loài cá, từng giai đoạn phát triển của cá. Giai đoạn 

cá nhỏ cho ăn thức ăn hàm lượng Protein cao và giảm dần khi trọng lượng cá 

tăng lên. 



Bảng 4: Hàm lượng Protein trong thức ăn của cá 

STT Đối tượng nuôi Loại Cám cá Hàm lượng Protein 

trong thức ăn 

1 Cá Diêu hồng Cám viên ≥24% 

2 Cá Rô phi đơn tính Cám viên ≥24% 

3 Cá Chép Cám viên ≥25% 

4 Cá Trắm cỏ Cám viên ≥20% 

5 Cá Lăng Cám viên ≥30% 

6 Cá Tầm Cám viên ≥35% 

7 Cá Nheo Cám viên ≥30% 

8 Cá Chiên Cám viên ≥40% 

9 Cá Trắm đen Cám viên ≥35% 

- Cho cá ăn ngày 02 lần, buổi sáng lúc 6 - 7h và buổi chiều cho ăn lúc 16- 

17h, với lượng thức buổi sáng chiếm 30%, buổi chiều chiếm 70% lượng thức ăn 

trong ngày. Khẩu phần và cách tính lượng thức ăn trong ngày tại bảng 5 

Báng 5. Lượng thức ăn hàng ngày của cá 

- Đối với thức ăn là cá tạp trong lồng đặt sàng để kiểm tra thức ăn, sàng có 

diện tích phù hợp với diện tích nắp lồng và có cạnh cao 5 - 10cm, mỗi lồng đặt 

từ 1- 2 sàng ăn. Cho cá ăn sau 2 giờ, tiến hành kiểm tra sàng ăn để điều chỉnh 

lượng thức ăn cho phù hợp. 

- Thức ăn công nghiệp phía trên của lồng nuôi phải có lưới chắn cám cao 

50cm để không lọt cám ra ngoài lồng (kích cỡ mắt lưới chắn cám phải nhỏ hơn 

kích cỡ viên cám). 

- Định kỳ 15 ngày kiểm tra tốc độ sinh trưởng 1 lần để tính chính xác lượng 

thức ăn hàng ngày cho cá. 

 Stt Khối lượng 

trung bình của 

cá trong lồng 

(g/con) 

Khẩu phần cá 

ăn theo từng giai 

đoạn (%) 

Công thức tính lượng thức ăn 

hàng ngày của cá 

 1 <50 7-8 Lượng thức ăn/ngày = số cá thả ban 

đầu nhân tỷ lệ sống nhân trọng lượng 

trung bình 01 con cá (kg) nhân Khẩu 

phần ăn theo từng giai 

 2 50-100 5-6 

 3 100-200 3-4 

 4 >200 2-3 

 5 >200 1,5-2 



- Thao tác thả thức ăn phải nhẹ nhàng tránh để cá hoảng sợ sẽ kém ăn 

hoặcbỏ ăn. 

- Nên cho cá ăn từ từ, đảm bảo cá sử dụng hết thức ăn. 

- Quan sát mức độ sử dụng thức ăn của cá sau mỗi lần cho ăn để điều chỉnh 

lượng thức ăn kế tiếp cho phù hợp như: 

+ Nếu thức ăn còn thừa một ít nghĩa là lượng thức ăn đủ cho nhu cầu của cá 

thì giữ nguyên lượng thức ăn. 

+ Nếu thức ăn hết nhanh (khoảng <2 giờ) sau khi cho ăn, nghĩa là cá ăn 

thiếu thì tăng thêm lượng thức ăn. 

- Nếu sau khoảng 4 giờ kiểm tra lượng thức ăn còn thừa trong lồng, nghĩa 

là thức ăn đang dư thừa so với nhu cầu thì giảm lượng thức ăn. 

2.2. Quản lý 

2.2.1. Vệ sinh lồng nuôi 

a) Đối với lồng gỗ, lồng sắt 

- Trước khi thả và sau mỗi đợt thu hoạch cá cần phải kích lồng lên cạn 

dùng nước vôi đặc quét trong và ngoài lồng, phơi khô từ 1 - 2 ngày. 

- Trong quá trình nuôi định kỳ 2 tuần một lần vệ sinh các tạp chất bám 

trong và ngoài lồng nuôi bằng cách sử dụng bàn chải nhựa cọ sạch lồng. 

b) Đối với lồng lưới 

- Trước khi thả và sau mỗi đợt thu hoạch cá cần phải tháo lưới giặt sạch, 

ngâm hóa chất khử trùng (hóa chất thuộc danh mục được phép sử dụng) sau đó 

phơi khô. Trong quá trình nuôi định kỳ 2 tuần một lần vệ sinh các tạp chất bám 

trong và ngoài lồng nuôi bằng cách sử dụng máy bơm áp lực để vệ sinh lưới, khi 

vệ sinh kéo lồng lên khoảng 1m rồi dùng vòi bơm áp lực rửa sạch thành lồng. 

- Việc vệ sinh lồng được tiến hành trước khicho cá ăn như vớt bỏ thức ăn 

dư thừa, cá chết, rác trôi nổi và các vật cứng ở trong và ngoài lồng, trong quá 

trình vệ sinh cần kiểm tra xung quanh lồng, nếu phát hiện lồng bị hư hỏng, bị 

rách phải có biện pháp khắc phục ngay để hạn chế cá thất thoát. 

2.2.2. Quản lý chất lượng nước 

a) Theo dõi các yếu tô môi trường nước 

- Thường xuyên theo dõi các yểu tố môi trường nước như: pH, NH3, hàm 

lượng ôxy hòa tan để có biện pháp xử lý kịp thời giúp cá sinh trưởng, phát triển 

tốt. 

- Ghi chép nhật ký hàng ngày: Các yếu tố môi trường, thức ăn và các biện 

pháp kỹ thuật tiến hành. 

b) Xử lý môi trường nước 

- Sử dụng vôi nung (CaO) để khử trùng và khử chua cho môi trường nước: 

Dùng vôi nung đựng trong bao tải, túi vải treo ở đầu nguồn nước hoặc khu vực 



cho cá ăn trong các lồng; túi treo cách mặt nước khoảng 1/3- 1/2 độ sâu của 

nước trong lồng; liều lượng sử dụng là 2 - 4kg vôi/10m3 nước; khi vôi tan hết lại 

tiếp tục treo túi khác. 

- Sử dụng sulphat đồng (CuS04) để phòng bệnh ngoại ký sinh: Thuốc đựng 

trong túi vải treo trong lồng (vị trí và độ sâu treo như túi vôi); liều lượng sử 

dụng là 50g/10m3 nước, mỗi tuần treo 2 lần. 

- Rác thải phải được thu gom, xử lý đảm bảo không gây ô nhiễm môi 

trường và ảnh hường xấu đến nguồn nước. Không xả rác, thức ăn ôi thiu xuống 

khu vực lồng và môi trường xung quanh. 

2.2.3. Quản lý sức khỏe cá nuôi 

a) Theo dõi sức khỏe của cá 

- Hàng ngày phải chú ý theo dõi các hiện tượng có thể xảy ra đối với cá 

nuôi trong lồng như: Cá nổi đầu do thiếu ôxy, cá bị nhiễm độc do nước bị ô 

nhiễm, cá kém ăn hoặc bỏăn do môi trường thay đổi, thức ăn kém chất lượng 

hoặc cá bị nhiễm bệnh. 

- Kịp thời có biện pháp xử lý các hiện tượng trên bằng cách: Bơm nước, 

sục khí làm tăng lượng khí ôxy hòa tan, di chuyển lồng ra khỏi khu vực môi 

trường bị ô nhiễm, cho cá ăn đủ số lượng và chất lượng, loại bỏ cá bị bệnh ra 

khỏi lồng.Ở khu vực nuôi có bệnh xảy ra cần phải báo ngay cho cơ quan thú y 

nơi gần nhât, cách ly lồng cá bị bệnh bằng biện pháp kéo lồng xuống vị trí cuối 

của khu vực nuôi và kịp thời chữa bệnh cho cá. 

b) Cho cá ăn thuốc phòng bệnh 

- Sử dụng thuốc KN-04-12: Thuốc được phối chế từ những cây thuốc có tác 

dụng diệt khuẩn, trong thuốc có một số vitamin và vi lượng khác. Cho cá ăn 1 - 

2 đợt, mỗi đợt cho ăn 3 ngày liên tục, liều lượng sử dụng 2 - 4g/kg cá/ngày; thời 

gian cho cá ăn vào tháng 3 - 5 và tháng 8 - 10 là mùa xuất hiện bệnh nhiễm 

khuẩn máu (đổm đỏ, xuất huyết, thối mang, viêm ruột). 

- Sử dụng một số loại thuốc kháng sinh thuộc Danh mục thuốc thú y thủy 

sản được phép lưu hành tại Việt Nam trộn vào thức ăn cho cá để phòng bệnh 

nhiễm khuẩn máu. Cho cá ăn 1 - 2 đợt, mỗi đợt cho ăn 7 ngày liên tục, liều 

lượng sử dụng theo chỉ định; thời gian cho cá ăn vào mùa cá bệnh nhiễm khuẩn 

máu. Ngoài ra còn bổ sung Vitamin c vào khẩu phần ăn hàng ngày với liều 

lượng từ 20 - 30mg/kg cá/ngày. 

c) Quản lý cá trong mùa mưa bão 

Vào mùa mưa lũ phải kiểm tra lại lồng bè, tu sửa lại những nơi xung yếu 

bảo đảm lồng vững chắc, di chuyển lồng về nơi neo giữ an toàn. Nếu không di 

chuyển được cần hạ thấp lồng bè xuống để giảm bớt sóng đánh làm hư hỏng 

lồng, đối với lồng lưới cần phải đậy nắp lồng để tránh cá thất thoát. Vệ sinh lồng 

sạch sẽ và thông thoáng để thoát nước được nhanh. Kiểm tra lại lồng bè, gia cố 

lại hệ thống dây neo, phao lồng và di chuyển vào những nơi kín gió, có dòng 

chảy nhẹ để tránh khi gió bão lớn làm vỡ lồng. Những nơi có dòng chảy lớn phải 



dùng những tấm sắt hàn thành hình mũi thuyền chán phía trước khu lồng bè nuôi 

cá để ngăn bớt dòng chảy mạnh trực tiếp lên cá nuôi và tránh bị cây gỗ lớn va 

đập. 

d) Phòng chống nóng cho cá  

Vệ sinh lồng bè thường xuyên, đảm bảo lồng nuôi thông thoáng, sạch sẽ để 

nước trong và ngoài lồng được lưu thông. Kiểm tra, đảm bảo độ sâu của lồng 

luôn ở mức 2,5 - 3 m, nên dùng vôi bột cho vào túi vải treo ở các góc lồng nuôi 

để phòng bệnh. Nâng cao sức khỏe cho thủy sản nuôi trong lồng bằng cách bổ 

sung Vitamin B1, C vào thức ăn, cho cá ăn 2 lần/ngày lúc sáng sớm và chiều 

mát. Với những ngày nắng nóng có nhiệt độ nước trên 350C thì giảm khẩu phần 

ăn hoặc ngừng cho ăn. Tăng cường quạt nước, sục khí. 

đ) Phòng chống rét cho cá 

 Sử dụng bao nilon sáng màu phủ kín mặt lồng hạn chế sương muối, giữ ấm 

cho cá bằng cách tạo độ sâu nước trong lồng từ 1,8-2,0 mét, bổ sung Vitamin 

B1, C vào thức ăn cho cá, di chuyển lồng nuôi vào nuôi kín gió.  

3. Thu hoạch 

- Khi cá đạt kích cỡ thương phẩm theo nhu cầu thị trường thì tiến hành thu 

hoạch. 

- 15 ngày trước khi thu hoạch cần phải luyện cá tối thiểu 1 lần/ngày. Ngừng 

cho cá ăn trước khi thu hoạch 2-3 ngày. 

- Chọn những ngày trời mát để thu hoạch và thu vào lúc sáng sớm hoặc 

chiều mát. 

- Để quản lý tốt lồng nuôi và hoạch toán kinh tế các hộ phải ghi chép lại 

diễn biến quá trình nuôi và chi phí đầu tư, sản lượng thu hoạch, giá bán để làm 

cơ sở hoạch toán kinh tể. 

V. MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH PHÒNG, TRỊ BỆNH 

1. Bệnh do vi khuẩn 

1.1. Bệnh do vi khuẩn Aeromonas: 

- Tên bệnh: Bệnh đốm đỏ, lở loét và xuất huyết do vi khuẩn Aeromonas spp 

(A.hydrophila, A.caviae, A. sobria...). 

- Mùa vụ xuất hiện bệnh: Bệnh xuất hiện thường vào mùa thu và mùa xuân... 

- Dấu hiệu bệnh lý: Cá nhiễm bệnh thường có một trong số các dấu hiệu sau: 

+ Cá ăn ít, trên thân xuất hiện các đốm đỏ to nhỏ khác nhau, các điểm đốm 

đỏ sẽ phát triển lớn thành các vết loét. Khi giải phẫu nhận thấy gan thận có biểu 

hiện nhũn mềm, có màu sậm đen. 

+ Hai bên thân cá, nhất là vùng bụng bị xuất huyết, ứ máu đỏ bầm, gốc vây 

ứ nước vàng, lấy tay ấn nhẹ dịch vàng sẽ chảy ra. Các cơ quan nội tạng như gan 

thận lách xuất huyết, hoại tử. 



+ Cá có biểu hiện bụng phình to, chứa dịch thể màu vàng, đỏ bầm. Ngoài ra 

vây cá bị xơ rách nhất là vây lưng, vây hậu môn, mắt lồi và hậu môn lồi ra. 

- Biện pháp phòng, trị bệnh: 

+ Phòng bệnh: Áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp. 

+ Trị bệnh: Trường hợp cá bị nhiễm bệnh này cần phải tiến hành xử lý như 

sau: Trộn thuốc vào thức ăn với liều lượng: Doxycycline 0,2 - 0,3g/1kg thức ăn 

hoặc Ôxytetracycline liều lượng 2 - 4g/1kg thức ăn, kết hợp cho ăn thêm 

Vitamin C, B-Comlex với liều lượng từ 20- 30mg kg cá/ngày. Cho ăn liên tục 5 

- 7 ngày.  

1.2. Bệnh do vi khuẩn Pseudomonas: 

- Tên bệnh: Bệnh lở loét do vi khuẩn Pseudomonas do vi khuẩn 

Pseudomonas spp (P.fluorescens, P.anguilliseptica, P.chlororaphis...).  

- Mùa vụ xuất hiện bệnh: Xuất hiện nhiều vào mùa xuân, thu và mùa đông. 

- Dấu hiệu bệnh lý: Xuất huyết từng đốm nhỏ trên da, xung quanh miệng và 

nắp mang, phía mặt bụng, bề mặt cơ thể có thể chảy máu, tuột vẩy nhưng không 

xuất huyết vây và hậu môn. 

- Biện pháp phòng, trị bệnh: 

+ Phòng bệnh: Áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp.  

+ Trị bệnh: Dùng Ôxytetracyclin cho cá ăn 5 - 7 ngày liên tục với liều 

lượng: Ngày thứ  nhất cho ăn từ 55 - 77mg/1kg cá, đến ngày thứ 2 trở đi giảm 

1/2 so với ngày đầu; đồng thời cho ăn kết hợp Vitamin C hoặc B-Comlex với 

liều lượng từ 20 - 30mg/1kg cá/ngày hoặc dùng Rifamycin cho ăn 5 - 7 ngày 

liên tục với liều lượng theo hướng dẫn. 

1.3. Bệnh do vi khuẩn Streptococcus:  

- Tên bệnh: Bệnh lồi mắt, xuất huyết do Streptococcus. 

- Mùa vụ xuất hiện bệnh: Giao mùa giữa mùa xuân và mùa hè và các đợt 

biến động thời tiết nắng mưa. 

- Dấu hiệu bệnh lý: Cá bơi lờ đờ, kém ăn hay bỏ ăn, mắt cá lồi. Hậu môn, 

gốc vây của cá chuyển màu đỏ, giải phẫu nội tạng cho thấy thận, gan, lách mềm 

nhũn, xuất huyết. 

- Biện pháp phòng, trị bệnh: 

+ Phòng bệnh: Áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp. 

+ Trị bệnh: Dùng Erythromycine hoặc Doxycline trộn vào thức ăn cho ăn 

trong 7 ngày với liều lượng: Ngày thứ nhất cho ăn 20 - 50mg/1kg cá/ngày, từ 

ngày thứ 2 lượng thuốc cho ăn giảm đi 1/2 so với ngày đầu. Bổ sung thêm 

Vitamin C hoặc B-Comlex với liều lượng từ 20 -  30mg/1kg cá/ngày.  

1.4. Bệnh do vi khuẩn Edwardsiella: 

- Tên bệnh: Bệnh gan thận mủ, xơ rách vây đuôi do Edwardsiella. 



- Mùa vụ xuất hiện bệnh: Xuất hiện vào đợt thời tiết biến động nắng mưa. 

- Dấu hiệu bệnh lý:  

+ Xuất hiện những vết thương nhỏ trên da (phía mặt lưng), đường kính 

khoảng 3 - 5mm, những vết thương này sẽ phát triển thành những khối u rỗng 

bên trong cơ, da bị mất sắc tố, vây đuôi tưa rách. 

+ Cá mắc bệnh sẽ mất chức năng vận động do vây đuôi bị tưa rách. Có thể 

xuất hiện những vết thương bên dưới biểu bì, cơ, các vết thương này bị hoại tử 

và lây lan rộng sang vùng lân cận. 

+ Đây là bệnh vô cùng nguy hiểm gây chết cá hàng loạt và rất khó điều trị. 

Giai đoạn gây hại nặng nhất từ cá hương lên giống và từ giống đến dưới 600g/con. 

Khi cá nhiễm bệnh, trên gan thận cá xuất hiện các đốm mủ màu trắng lấm tấm. 

- Phòng, trị bệnh: 

+ Phòng bệnh: Áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp. 

+Trị bệnh: Cá nhiễm bệnh có thể dùng Florfenicol với liều lượng0,1 - 

0,2g/kg thức ăn và cho cá ăn liên tục 7 ngày; bổ sung thêm Vitamin C20- 

30mg/1 kg cá/ngày để tăng cường sức đề kháng cho cá. Ngoài ra có thể thay thế 

bằng Oxytetracyclin cho ăn 7 ngày liên tục với liều: Ngày đầu 55-77mg/kg trọng 

lượng cá trong, từ ngày thứ 2 trở đi giảm 1/2 so với ngày đầu đồng thời cho ăn 

kết hợp Vitamin C, B-Comlex với liều lượng từ 20- 30mg/1kg cá/ngày. 

2. Một số bệnh ký sinh trùng  

2.1. Bệnh trùng quả dưa: 

- Tên bệnh: Bệnh đốm trắng trên cá nuôi nước ngọt do Ichthyophthirius 

multifiliis.  

- Mùa vụ xuất hiện bệnh: Bệnh xuất hiện vào mùa xuân, mùa thu và mùa đông. 

- Dấu hiệu bệnh lý: Cá bị bệnh thường nổi đầu, bơi lờ đờ, quẫy mạnh hoặc 

cọ mình vào thành lồng. Da, mang cá bị bệnh tiết nhiều dịch nhầy và có màu sắc 

nhợt nhạt. Khi bệnh nặng trên vây, da, mang thường có nhiều trùng bám thành 

các hạt lấm tấm rất nhỏ, màu hơi trắng đục, kích thước 0,2 - 1mm, có thể thấy rõ 

bằng mắt thường. 

- Biện pháp phòng, trị bệnh: 

+ Phòng bệnh: Áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp. 

+ Trị bệnh: Để trị bệnh này có kết quả tốt cần phải điều trị thành nhiều đợt nối 

tiếp nhau, dùng formalin phun trực tiếp xuống lồng nuôi cá với lượng 20 - 25ml/m3 

nước, thực hiện liên tục 3 lần, mỗi lần cách nhau 3 ngày sẽ có hiệu quả.  

2.2. Bệnh trùng mỏ neo: 

- Tên bệnh: Bệnh trùng mỏ neo do Lernaea spp. 

- Mùa vụ xuất hiện bệnh: Bệnh xuất hiện vào mùa xuân, mùa thu và mùa đông. 



- Dấu hiệu bệnh lý: Trùng mỏ neo thường ký sinh ở các gốc vây, hốc mắt 

cá. Đầu trùng cắm sâu vào cơ cá, thân trùng lơ lửng trong nước gây hiện tượng 

sưng, tấy đỏ, chảy máu, cá yếu và chết. Các tổn thương trên cá tạo điều kiện cho 

tác nhân gây bệnh cơ hội là nấm và vi khuẩn trong môi trường nước xâm nhập 

vào cá. Do kích thước trùng lớn, nhìn thấy rõ bằng mắt thường, nên dễ nhận ra 

bệnh. Cá bố mẹ bị nhiễm trùng mỏ neo với số lượng nhiều, tuyến sinh dục sẽ 

không phát triển được. 

- Biện pháp phòng, trị bệnh: 

+ Phòng bệnh: Áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp. 

+ Trị bệnh: Dùng lá xoan bó thành từng bó thả vào lồng với liều lượng 0,3 - 

0,5 kg/m3 nước hoặc dùng Santa 1 lít/ 2.500m3. 

2.3. Bệnh Trùng bánh xe: 

- Biểu hiện bệnh lý: Cá bị bệnh bơi lội lờ đờ, kém ăn, ngày càng gầy, da cá 

chuyển mầu xám cá ngứa ngáy, thường nổi từng đàn lên mặt nước một số con 

tách đàn bơi quanh bờ ao. 

- Phân bố và lan truyền bệnh: Trùng bánh xe gây bệnh cho cá rô phi chủ 

yếu ở giai đoạn cá giống. Bệnh thường phát vào mùa xuân, mùa thu khi nhiệt độ 

nước 25-30OC  

- Trị bệnh: Dùng nước muối NaCl 2-3% tắm cho cá bị bệnh trong thời gian 

10-15 phút hoặc dùng CuSO4 nồng độ 3-5g/m3 nước tắm cho cá trong thời gian 

10-15 phút. 

2.4. Bệnh nấm thủy my: 

- Tên bệnh: Bệnh nấm thủy my. 

- Mùa vụ xuất hiện bệnh: Bệnh thường xuất hiện vào mùa xuân. 

- Dấu hiệu bệnh lý: Khi mới ký sinh, mắt thường khó nhìn thấy do sợi nấm 

phát triển chưa đủ nhiều, cá bắt đầu có cảm giác ngứa ngáy, gầy, đen sẫm. Thời 

gian tiếp theo nấm phát triển nhiều, mắt thường có thể quan sát thấy rõ các búi 

nấm màu trắng tại vị trí nấm ký sinh trên thân cá.  

- Biện pháp phòng, trị bệnh: 

+ Phòng bệnh: Áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp. 

+ Trị bệnh: Để trị bệnh này có thể dùng các phương pháp: Dung dịch muối 

ăn 3% tắm cho cá 15 - 20 phút hoặc dung dịch thuốc tím (KMnO4) nồng độ 10 - 

20 g/ m3 tắm cho cá từ 15 - 30 phút. 

Lưu ý:  Tắm cho cá phải có máy sục khí. 

2.5. Bệnh bào tử sợi: 

- Tên bệnh: Bệnh thích bào tử trùng 

- Tác nhân gây bệnh: Myxoboirus, Henneguya, Thelohanellus. 

- Đối tượng nhiễm bệnh: Hầu hết các loài cá nước ngọt 



- Mùa vụ xuất hiện bệnh: Bệnh thường xuất hiện vào mùa xuân và đầu mùa 

hè. 

- Dấu hiệu bệnh lý: Trùng ký sinh ở nhiều bộ phận khác nhau của cá như: 

vây, da, mang, thành ruột, túi mật, cơ, gan... 

+ Khi bào tử sợi ở dạng ngoại ký sinh: Cá có biểu hiện bơi lội không bình 

thường, có thể dị hình như cong đuôi, da có nhiều chỗ bị đen. Nếu nhiều bào 

nang ký sinh ởmang sẽ làm cho mang cá không khép chặt lại được hay còn gọi 

là hiện tượng kênh nắp mang. Khi cá nhiễm bệnh nặng dễ dàng nhìn thấy các 

bào nang màu trắng đục với kích thước hạt tấm, hạt đậu bám ở da, mang và vây 

của cá. 

+ Khi bào tử sợi ở dạng nội ký sinh: Giải phẫu cá có thể nhìn thấy bào nang 

ở thành ruột, gan và cơ. Bào nang chứa nước màu trắng đục, sệt như mủ, đem 

soi dưới kính hiển vi sẽ thấy hàng vạn bào tử trùng. Cá bị bệnh nặng ít ăn, hoạt 

động yếu dần rồi chết. 

- Chẩn đoán bệnh: 

+ Quan sát bằng mắt thường các dấu hiệu bệnh lý. 

+ Khi phát hiện cá mắc bệnh, nghi mắc bệnh phải báo cáo cho cán bộ thú y 

xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan thú y gần nhất. 

- Biện pháp phòng, trị bệnh: 

+ Phòng bệnh: Áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp (từ khâu chuẩn bị 

đến khi thu hoạch như đã nêu trên).Cá được thả xuống nuôi sau khi được kiểm 

tra bệnh ký sinh trùng. Nếu phát hiện cá có mang bào nang của bào tử trùng cần 

loại bỏ ra và chôn sâu với vôi để tránh lây lan và gieo rắc mẩm bệnh vào lồng 

nuôi cá. 

+ Trị bệnh: Cho tới nay vẫn chưa có thuốc trị bệnh hữu hiệu cho bệnh này. 

2.6. Bệnh rận cá: 

- Cá ngứa ngáy, bơi lung tung không định hướng, bắt mồi giảm. Hầu hết 

các loại cá nuôi đều dễ mắc bệnh này. 

- Phòng và trị bệnh: 

+ Phòng bệnh: Áp dụng các biện pháp phòng bệnh tổng hợp 

+ Trị bệnh: Tắm cho cá bệnh bằng thuốc tím KMnO4 với nồng độ 10 g/m3 

trong vòng 30 phút. 

2.7. Bệnh sán lá đơn chủ: 

- Cá bệnh gầy yếu, bơi lội chậm chạp. Da và mang bị viêm loét tạo điều 

kiện cho nấm và vi khuẩn xâm nhập gây bệnh; 

- Khi cá có nhiều sán, mang cá bị sưng và bị kênh; cá gầy yếu, màu sắc 

nhợt nhạt; 

- Mùa dễ mắc bệnh: Xuân và thu. Hầu hết các loài cá nuôi dễ mắc bệnhnày. 



- Phòng và trị bệnh: 

+ Phòng bệnh: Áp dụng các biện pháp phòng trừ bệnh tổng hợp . 

+ Trị bệnh: Tắm cho cá bệnh trong lồng, ao nuôi bàng thuốc tím KMnO4 

với nồng độ20g/m3 trong 15-30 phút hoặc bằng formalin 200 - 250ml/m3 trong 

vòng 30 - 60 phút;Tắm cá trong nước oxy già (H2O2) ở nồng độ 100 - 150ml/m3 

trong 15 - 30 phút. 

3. Bệnh do virus 

3.1. Bệnhxuất huyết dovirus ở cáChép 

- Tác nhân gây bệnh: Virus Rhabdovirus carprio 

- Dấu hiệu bệnh lý: Cá ngạt thở, mất thăng bằng bơi không định hướng ở 

tầng mặt, khi cá chết chìm ở đáy ao. 

- Dấu hiệu bên ngoài: Mang và da xuất huyết có thể ở cả mắt, da có màu 

tối, mắt lồi nhẹ, mang nhợt nhạt, có máu loãng chảy ra từ hậu môn. 

- Dấu hiệu bên trong: Xoang bụng phù và xuất huyết, bóng hơi xuất huyết 

và teo dần, tim, gan, ruột xuất huyết. 

- Bệnh xuất hiện vào mùa xuân và mùa thu ở giai đoạn cá giống và cá thịt. 

- Phòng bệnh áp dụng các biện pháp phòng bệnh tổng hợp: 

+ Sát trùng cơ thể cá trước khi thả. 

+  Treo vôi ở các gốc lồng. 

+ Trước và trong mùa bệnh cho cá ăn thuốc (KN-04-12,...). Thường xuyên 

cho cá ăn vitamin c để tăng sức đề kháng cho cá. 

3.2. Bệnh xuất huyết do virus ở cá trắm cỏ 

- Tác nhân gây bệnh: Reovirus. 

- Dấu hiệu bệnh lý: Cá kém ăn, bơi lờ đờ trên mặt nước, vảy bị tuột, tia vây 

bị xơ, cụt dần, đen mình. Có các vết xuất huyết dưới da khi bóc lớp da ngoài, cơ 

quan nội tạng bị xuất huyết màu đỏ tím. 

- Bệnh cá xuất hiện vào mùa xuân, đầu hè và mùa thukhinhiệt độ nước từ 

24-30°c. 

- Phòng bệnh áp dụng phòng bệnh tổng hợp. Dùng thêm vitamin c cho cá 

ăn với liều lượng 30mg/kg cá (30g/100kg/cá/ngày). Cho cá ăn liên tục trong 

mùa phát bệnh. 

3.3. Virus TLEV gây bệnhở cá rôphi 

- Tác nhân gây bệnh: Tilapia lake virus 

- Dấu hiệu bệnh lý: Cá mắc bệnh có biểu hiện chán ăn, màu sắc cơ thể biến 

đổi (sẫm màu); thay đổi tập tính bơi lội (như tập trung ở trên bề mặt, bơi lờ đờ), 

ngừng kéo đàn, hôn mê trước khi chết. Một số dấu hiệu trên cơ thể gồm: Hiện 

tượng xung huyết, xuất huyết não; ăn mòn và lở loét từ dạng điểm đến mang 



trên da; mang tái nhợt; mắt bị teo lại hoặc lồi ra, có hiện tượng đục thủy tinh thể; 

xoang bụng và hậu môn phình to; vẩy dựng lên, có thể bong tróc; đuôi bị ăn 

mòn. 

- Bệnh gây tỷ lệ chết cao trong đàn cá nuôi, đặc biệt ở cá nhỏ, do đó khi 

thấy có hiện tượng cá rô phi nuôi chết nhiều, không rõ nguyên nhân thì có thể 

nghi đây là bệnh do virus TILV gây ra. Tỷ lệ chết trong các ổ dịch tự nhiên đến 

90% trong vòng một tháng sau khi thả; bệnh xuất hiện ở mọi lứa tuổi nhưng chủ 

yếu tập trung ở cá giống .  

- Bệnh lây lan theo chiều ngang, từ cá bệnh sang cá khỏe trong cùng 

lồngnuôi, trại nuôi, qua nguồn nước, dụng cụ. 

- Phòng bệnh áp dụng phòng bệnh tổng hợp. Dùng thêm vitamin c cho cá 

ăn với liều lượng 30mg/kg cả (30g/100kg/cá/ngày). Cho cá ăn liên tục trong 

mùa phát bệnh. 

- Một số lưu ý trong phòng trị bệnh: 

+ Khi tắm cho cá bằng muỗi, hóa chất phải có máy sục khí.  

+ Đối với bệnh do vi khuẩn gây ra phải dùng kháng sinh điều trị, tuy nhiên 

việc sử dụng kháng sinh hay có dư lượng kháng sinh trong cơ thể cá. Do đó phải 

chú ý phải ngừng sử dụng kháng sinh từ 20 ngày trở ra mới được bán cá thương 

phẩm cho người tiêu đùng đe tránh lượng kháng sinh tồn du trong cơ thể cá làm 

ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. 

VI. SỔ NHẬT KÝ NUÔI CÁ 

1. Thông tin chung 

1.1. Thông tin về cơ sở nuôi cá: 

- Tên cơ sở hoặc chủ hộ nuôi cá:……………. 

- Đăng ký hoạt động sản xuất:………………. 

- Địa điểm nuôi:………….. 

- Thời gian nuôi:…………… 

- Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng nuôi cá:….. 

1.2. Thông tin nguồn giống: 

- Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất cá giống:………. 

- Ngày thả cá:……………. 

- Số lượng cá thả:………….. 

- Cỡ cá thả:............... 

- Tình trạng sức khỏe đàn cá:............... 

2. Thông tin kỹ thuật 

2.1. Nhật ký về môi trường nuôi hàng ngày: 



- Thông tin kiểm tra hàng ngày: Oxy hòa tan, pH, nhiệt độ… 

- Thông tin kiểm tra định kỳ 1 tuần/lần: Mức độ nhiễm bẩn, mầu nước, độ trong. 

Bảng 01: Theo dõi các yếu tố môi trường 

Ngày 

nuôi 

Ngày pH DO 

(mg/l) 

Nhiệt 

độ (0C) 
Độ 

trong 

(cm) 

Màu 

nước 

Ghi chú 

01        

02        

….        

- Nhận xét đánh giá:…………. 

- Biện pháp xử lý bất thường:………. 

- Kết quả xử lý:…………… 

2.2. Nhật ký sử dụng thức ăn: 

a) Thông tin về thức ăn: 

- Tên thức ăn:…………….; Mã thức ăn:…………; ngày sản xuất.......... 

- Tên nhà sản xuất:……………………..; địa chỉ:………………… 

b). Chất lượng thức ăn: 

- Chất lượng công bố trên hướng dẫn bao bì:………….. 

- Chất lượng đánh giá bằng cảm quan:……………… 

c). Lượng thức ăn hàng ngày đối với từng lồng:  

 

Bảng 02: Theo dõi lượng thức ăn hàng ngày 

(Lồng số:................) 

 

Ngày 

nuôi 

Ngày 

cho ăn 

Cỡ cá 

(g/con) 

Thức ăn Hoạt 

động 

bắt 

mồi 

Lượng 

tức ăn 

dư 

thừa 

Ghi 

chú Loại 

thức 

ăn 

Số lần 

ăn/ngày 

Lượng 

cho ăn 

(kg) 

01         



02         

….         

Tổng         

2.3. Kết quả kiểm tra tốc độ tăng trưởng: 

- Địa điểm kiểm tra:………………… 

- Ngày kiểm tra:………….. 

- Số cá kiểm tra: ≥30 con. 

 

Bảng 03: Theo dõi tốc độ sinh trưởng của cá 

(Lồng số:................) 

Số TT Khối lượng cá (g, 

kg/con) 

Biểu hiện trên cá Ghi chú 

1    

2    

...    

- Nhận xét tốc độ sinh trưởng của cá:............. 

- Nguyên nhân:.................. 

- Biện pháp áp dụng cho thời gian nuôi tiếp theo:.................... 

2.4. Thông tin về hoạt động hàng ngày của cá: 

- Thông tin theo dõi về tình hình sức khỏe của cá: Hoạt động bơi lội, biểu 

hiện bất thường, bệnh.... 

- Số cá chết:........... 

- Biện pháp xử lý:................ 

- Hiệu quả sau khi xử lý:..................... 

Bảng 04: Theo dõi hoạt động của cá 

(Lồng số:................) 

Ngày 

nuôi 

Ngày 

theo dõi 

Cỡ cá 

(g/con) 

Số cá 

chết 

(con) 

Tình 

hình 

sức 

khỏe cá 

Biện 

pháp xử 

lý 

Hiệu 

quả sau 

khi xử 

lý 

Ghi chú 

01        

02        

….        

2.5. Thông tin về thuốc, hóa chất đã sử dụng: 



- Chất sát khuẩn: Các loại đã sử dụng, nguồn ngốc xuất xứ, liều lượng sử 

dụng, tổng lượng dùng… 

- Thuốc kháng sinh: Các loại đã sử dụng, nguồn gốc xuất xứ, liều sử 

dụng… 

- Chế phẩm sinh học: Các loại đã sử dụng, nguồn gốc xuất xứ, liều sử 

dụng… 

- Thảo dược: Các loại đã sử dụng, nguồn gốc xuất xứ, liều sử dụng… 

2.6. Thông tin về chi phí nuôi, kết quả thu hoạch: 

Ghi chép tất cả các chi phí trong quá trình sản xuất: 

Bảng 05: Theo dõi chi phí nuôi cá 

(Lồng số:................) 

TT Thời gian Nội dung Đơn vị 

tính 

Đơn giá Thành 

tiền 

Ghi 

chú 

I  Phần chi phí     

1  Con giống     

2  Thức ăn     

3  Thuốc phòng rị bệnh     

4  Nhân công     

…  ….     

II  Phần thu     

1  Thu tỉa (nếu có)     

2  Thu toàn bộ     

…  …     

III  Hoạch toán     

3. Tổng hợp các chỉ tiêu: 

3.1. Theo dõi sinh trưởng:  

- Kích cỡ cá TB khi thu hoạch ....................g/con 

- Tỷ lệ sống...................................................% 

- Năng suất .....................................tấn/ha. 

3.2. Hạch toán kinh tế: Cân đối thu………………Chi…………...… lãi 

(lỗ)…….......………….. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các cơ quan, 

đơn vị báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kịp thời sửa đổi bổ 

sung cho phù hợp./. 
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