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3.4 Các Hệ Thống NTTS 
 
3.4.1 Các hệ thống NTTS nước ngọt 
 
3.4.1.1 Sản xuất giống cá 
 
 - Sản xuất cá giống là yêu cầu đầu tiên và cơ bản cho việc phát triển nuôi cá; 
 - Sản xuất cá giống nhân tạo là phương pháp thực tiễn duy nhất nhằm cung cấp 
đủ con giống có chất lượng cho việc nuôi cá. 
 
  Mục tiêu của sản xuất giống cá nhân tạo 
 
 - Tỉ lệ thụ tinh và nở cao hơn; 
 - Bảo vệ trứng, ấu trùng, cá con chống lại kẻ thù và những điều kiện môi trường 
không thuận lợi; 
 - Tạo những điều kiện tốt hơn cho sự sinh trưởng và sống của cá con. 
 

 Ý nghĩa của sản xuất giống nhân tạo 
 

 - Tạo ra khả năng để 
giới thiệu các loài cá quan 
trọng ở những vùng phân bố 
địa lý khác nhau; 
 - Phát triển các dòng 
ưu thế đối với tổ tiên bằng 
phương pháp lai tạo và chọn 
lọc; 
 - Tỉ lệ sống của cá 
giống được nâng cao; 
 - Tạo khả năng cung 
cấp giống ngoài vụ; 
 - Phá vở “chuỗi ký sinh 
trùng”; 
 - Thuận tiện cho việc vận chuyển xa. 
 

 Các hoạt động khác nhau trong sản xuất giống nhân tạo 
 
 - Thu và dưỡng trứng đã thụ tinh, ấu trùng và cá bột từ môi trường tự nhiên 
 - Thu trứng thụ tinh và ương nuôi ấu trùng 
  * thu trứng thụ tinh không xử lý hormone 

 • đặt tổ nhân tạo trong môi trường sinh sản tự nhiên 
 • cung cấp tổ hay cung cấp vật liệu làm tổ trong ao để cá sinh sản 
 • làm hang trên bờ kinh, ao 
 • cung cấp giá thể gắn trứng 

  * thu trứng thụ tinh bằng kích thích cá bố mẹ sinh sản bằng hormone 

 
H.15  Cá giống được đóng bao để bán cho người nuôi 
cá thịt 
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 • kích thích sinh sản trong bể nhỏ 
  • kích thích sinh sản trong giai 
 - Thụ tinh nhân tạo và ương nuôi cá con 
  * bắt cá bố mẹ thành thục ở những bãi đẻ tự nhiên 
  * cá bố mẹ do nuôi vỗ được xử lý hormone 
  • trứng được thụ tinh nhân tạo bằng cách vuốt trứng và sẹ ra khỏi cơ thể 
cá bố mẹ 
 

 Ðiều kiện sản xuất giống nhân tạo 
 
 + Trang thiết bị: bể đẻ, bể 
ấp 

+ Loài cá: chép Trung 
Quốc, chép Ấn Ðộ, chép, mè vinh, 
tra, trê lai, tai tượng, mùi, rô đồng, 
rô phi, sặc rằn, lóc 

+ Kỹ thuật: 
- nuôi vỗ cá bố mẹ 

 - kích thích cá sinh sản 
bằng hormone 
 - thụ tinh tự nhiên hay gieo 
tinh nhân tạo  
 - ương nuôi cá giống 
 

 Hiện trạng của sản xuất giống nhân tạo 
 
 + Hạn chế 

- chất lượng giống nhiều loài cá đang bị giảm sút 
 - thiếu một hệ thống quản lý chất lượng cá giống hiệu quả  

 + Tiến bộ 
- sản xuất giống hầu hết những đối tượng nuôi quan trọng 

 - cải thiện chất lượng giống nhiều đối tượng nuôi quan trọng (chép, rô 
phi)  

 
3.4.1.2 Nuôi cá ao 
 
 - Nuôi cá trong ao hồ nhỏ là 
nghề truyền thống của nông dân ở 
đồng bằng sông Hồng và đồng bằng 
sông Cửu Long. Trong thời gian 
gần đây phong trào nuôi cá ao phát 
triển rộng khắp với diện tích đạt 
82.600 ha và sản lượng khoảng 
130.000 tấn (năm 1999). 
 - Nuôi cá ao đã giúp cải 
thiện dinh dưỡng, tăng thu nhập cho 

 
H.17  Ao nuôi cá qui mô nông hộ nhỏ 

 
H.16  Hệ thống bể đẻ, bể ấp trong các trại SX 
giống cá 
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các hộ nông dân ở vùng nông thôn. Nuôi cá đã được đánh giá là một phương tiện giúp 
xóa đói giảm nghèo ở vùng nông thôn. 
 

 Nuôi bán thâm canh trong ao đất 
 

 Yêu cầu của một ao nuôi cá 
 
 - Vị trí của ao cá được chọn lựa tốt sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. 
 - Nước cung cấp cho ao cá phải có quanh năm. Ao cá có thể sử dụng nước từ 
các nguồn sông, suối, hồ chứa, giếng, nước mưa. 

 • Nước có màu xanh lợt, xanh lá cây thì rất thích hợp cho nuôi cá 
  • Nước quá trong là nước nghèo dinh dưỡng, nước bị đục do phù sa sẽ 
ngăn cản ánh sáng làm cho tảo kém phát triển 

 • Nguồn nước không bị ô nhiễm bởi chất thải công nghiệp, thuốc trừ 
sâu, không bị chua phèn, có oxygen hòa tan > 3 mg/L 
 - Ao phải có khả năng giữ nước của đất, không bị ngập lụt vào mùa mưa lũ. 
  • Ðất thịt, đất sét pha thịt, đất sét pha cát, thích hợp cho đào ao nuôi cá 
vì khả năng giữ nước tốt, thấm nước vừa phải, bờ ao có kết cấu bền vững 
  • Ở nhiều vùng đất chua phèn có hiện tượng "sì phèn" vào những cơn 
mưa đầu mùa do nước mưa mang acid từ bờ xuống ao làm cho độ pH của nước ao 
giảm đột ngột và làm cá bị chết hàng loạt 
 - Ao cần xây dựng ở gần nhà để tiện chăm sóc và quản lý. 
 - Nhìn chung ao nuôi cá cần có các điều kiện sau: 
  • Nguồn nước chủ động  
  • Bờ chắc chắn  
  • Chất đáy thích hợp  
  • Ánh sáng đầy đủ  
  • Thuận tiện cho việc chăm sóc quản lý  

 • Tốt nhất nên xây ao có hình chữ nhật hay hình vuông để dễ chăm sóc 
và quản lý, lưới thu hoạch có kích thước ngắn và dễ thi công ao 
 

 Xây dựng ao nuôi cá 

Möông caáp nöôùc

OÁng caáp nöôùc

OÁng tieâu nöôùc

Bôø ao Ñöôøng löu khoâng

1,8 m 2 m

Möông caáp nöôùc

OÁng caáp nöôùc

OÁng tieâu nöôùc

Bôø ao Ñöôøng löu khoâng

1,8 m 2 m

 
H.18  Kết cấu của một ao nuôi cá 
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- Bờ ao 
 • Bờ ao là bộ phận giữ nước, ngăn chận sự tràn bờ làm cá đi. Bờ phải 

cao hơn mực nước ao và mực nước cao nhất trong năm 0,5 m. 
- Hệ thống cấp tiêu nước 

  • Có thể sử dụng các loại bộng dừa, ống tre, nhựa, bê tông, kim loại để 
cấp và tiêu nước cho ao. 

• Ống cấp nước từ mương cấp thường đặt cao hơn mực nước muốn giữ 
trong ao khoảng 30 cm. Ðầu phía ngoài ống nên có lưới ngăn cá dữ xâm nhập vào ao. 

• Hệ thống tiêu nước bao gồm ống tràn đặt ngang mực nước muốn giữ 
trong ao. Ống tiêu nước cần đặt ở đáy ao nơi thấp nhất để có thể tháo cạn ao. Ðầu 
phía trong các ống nên có lưới ngăn cá nuôi thoát đi cũng như cá dữ xâm nhập vào 
ao. 

- Ðáy ao 
  • Ðáy ao cần bằng phẳng và có độ dốc thích hợp về phía cống hay ống 
tháo cạn; cần dọn sạch rễ, gốc cây ở đáy ao 

 
 Các loài cá nuôi ao 

 
 - Các loài cá nuôi phổ biến hiện nay 
 

Loài cá Tính ăn Tập tính sống Cơ quan 
hô hấp phụ 

Cá trắm cỏ Thực vật Tầng mặt, nước sạch Không 
Cá mè trắng Lọc, PSTV Tầng nước, nước sạch Không 
Cá mè hoa Lọc, PSÐV Tầng nước, nước sạch Không 
Cá trôi Ấn Ðộ 
(Rohu) 

PSÐV và mùn bả 
hữu cơ 

Tầng đáy Không 

Cá chép Tạp thiên về ÐV Tầng đáy Không 
Cá mè vinh Tạp thiên về TV lớn Tầng mặt Không 
Cá rô phi Tạp, mùn bả hữu cơ Tầng nước, chịu phèn, 

mặn tốt 
Không, ngưỡng 
O2 thấp 

Cá trê lai Tạp thiên về ÐV Tầng nước Có 
Cá tra Tạp thiên về ÐV Tầng nước Có 
Cá tai tượng Tạp thiên về ÐV, 

thích ứng với nhiều 
loại thức ăn 

Tầng mặt Có 

Cá mùi PSÐV Tầng mặt, chịu phèn tốt Có 
Cá bống tượng Ðộng vật Tầng đáy Không 
 

 Chuẩn bị ao nuôi cá 
 
 - Ðối với ao mới đào ở vùng bị nhiễm phèn, nên tháo nước ra vào liên tục để 
rửa phèn, sau đó làm công tác chuẩn bị như các ao cũ. 
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- Tháo cạn, trang bùn, phơi ao 
 • Tháo cạn ao (thường được kết hợp với thu hoạch cá) sau đó tiến hành 

tu bổ ao như dọn cỏ, sửa bờ, lấp lổ mọi... 
 • Sau một thời gian nuôi cá, cần nạo vét bùn đáy ao chỉ giữ lại khoảng 

20 cm; tiếp đó phơi đáy ao để làm thoáng khí bùn đáy và diệt mầm bệnh 
  • Ðối với ao ở vùng đất phèn thì chỉ nên phơi cho đến khi đáy ao vừa 
ráo, không phơi cho đến khi đất bị nứt nẻ 

- Bón vôi 
 • Nhằm tăng pH nước, diệt mầm bệnh, diệt cá dữ hay cá tạp 

  • Ðối với ao không bị phèn, bón lót vôi 7-10 kg/100 m²; đối với ao bị 
phèn, tùy theo độ nhiễm phèn mà tăng lượng vôi, thường 20-30 kg/100 m² 

- Bón phân 
 • Nhằm tạo độ màu mỡ 

và tăng nguồn thức ăn tự nhiên trong 
ao cho cá; tùy loại cá nuôi và loại ao 
mà bón phân nhiều hay ít 
  • Sau khi cho nước vào 
thì tiến hành bón lót cho ao; nên sử 
dụng phân chuồng hay phân xanh bón 
cho ao, số lượng như sau: 
 + phân chuồng: 20-25 kg/100 
m² 
 + phân xanh: 40-50 kg/100 m² 
 + phân đạm: 0,25-0,30 kg/100 m²    
 + phân lân: 0,25-0,30 kg/100 m² 

 • Cho nước vào ao khoảng 30-40 cm trong khoảng 1 tuần lễ để thức ăn 
tự nhiên phát triển; sau đó nâng dần nước ao cho 
đến khi đạt yêu cầu trong vòng 1 tuần 

• Khi nưóc có màu xanh lá chuối non 
thì có thể thả cá vào nuôi 

 • Ðịnh kỳ hàng tuần bón bổ sung với 
số lượng thấp hơn lần bón lót 
 

 Thả cá giống 
 

- Chọn cá giống 
  • Cá giống thả nuôi phải đồng đều, 
màu sắc đặc trưng, trơn láng, vây vẩy đầy đủ, hoạt 
động nhanh nhẹn, không có bệnh và kích thước đạt 
tiêu chuẩn 

 • Kích thước cá giống: cá chép 8-10 
cm, cá rô  phi 5-6  cm, cá mè trắng, trắm cỏ 12-14 
cm, cá tra 12-15 cm, cá mùi, sặc rằn, tai tượng 3-5 
cm, cá trê lai 5-7 cm... 

- Mật độ thả 

 
H.19  Bón phân cho ao cá 

 
H.20  Thả cá giống ra ao sau khi 
thích ứng nhiệt độ 
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  • Tùy theo ao tốt hay xấu, ao sâu hay nông, có cho ăn thêm hay không 
mà quyết định mật độ cá thả, thường từ 3 đến 5 con/m² 
 - Tỉ lệ ghép 

• Ðể tận dụng thức ăn tự nhiên (tảo, phù du động vật, động vật đáy), nên 
áp dụng hình thức nuôi ghép; cá nuôi ghép phải có tính ăn khác nhau và sống ở các 
tầng nước khác nhau 

• Nếu có nguồn phân hữu cơ phong phú (phân heo, gà, phân xanh...) và 
nguồn nước tốt thì có thể ghép như sau: 
 + Trắm cỏ: 15%  + Chép: 5%  + Rô phi: 50% 

+ Mè trắng: 10%  + Mùi: 10%  + Trôi Ấn Ðộ: 10% 

 
 Quản lý và chăm sóc 

 
 - Ðây là một trong những khâu quyết định sự thành bại của nghề nuôi cá, nếu 
được chăm sóc, quản lý tốt chắc chắn sẽ đạt được một năng suất cao. 

- Cho cá ăn 
 • Cho ăn gián tiếp 

bằng cách bón phân các loại; cần 
theo dõi màu nước để điều chỉnh 
lượng phân cho thích hợp. Nói chung 
các loại phân hữu cơ phải qua quá 
trình ủ rồi mới sử dụng. 
  • Cho ăn trực tiếp 
bằng các loại cỏ, lá cho cá trắm cỏ; 
có thể tận dụng các phụ phẩm nông 
nghiệp như cám gạo, củ, bã đậu các 
loại cũng như phế phẩm từ các nhà 
máy chế biến như đầu tôm, ruột cá. 

• Cũng có thể dùng 
thức ăn chế biến để nuôi cá nhưng 
như thế giá thành sẽ cao. 

Thöïc vaät thuûy sinh lôùn

Phieâu sinh thöïc vaät

Phieâu sinh ñoäng vaät

Aáu truøng cuûa coân truøng

Ñoäng vaät ñaùy

Thöïc vaät thuûy sinh lôùn

Phieâu sinh thöïc vaät

Phieâu sinh ñoäng vaät

Aáu truøng cuûa coân truøng

Ñoäng vaät ñaùy  
H.21  Nuôi ghép nhiều loài cá để tận dụng thức ăn tự nhiên 

 
H.22  Cho cá ăn với các phụ phẩm có trong 
nông hộ 
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 • Nên cho cá ăn ở những vị trí qui định và thời gian qui định để dễ kiểm 
tra sức ăn của cá; nếu cho ăn 2 lần một ngày thì cho ăn vào lúc 8-9 giờ và 16-17 giờ; 
nếu cho ăn một lần thì có thể chọn 1 trong 2 thời điểm trên. 

• Lượng ăn có thể 5-10% trọng lượng đàn cá. 
- Quan sát nước và cá 
 • Mỗi sáng sớm cần quan sát xem cá có bị hiện tượng nổi đầu không. 

  • Cần thường xuyên quan sát bờ ao, mức nước để phát hiện và xử lý kịp 
thời các hiện tượng rò rĩ. 

 • Vào mùa mưa, ở vùng đất phèn, để tránh nước mưa mang acid từ bờ 
xuống ao vào những cơn mưa đầu mùa làm cá chết hàng loạt, nên rải vôi dọc theo bờ 
ao. 

• Vào dịp có nước lũ đe dọa tràn bờ, phải quan sát liên tục để phòng 
chống. 
 

 Nuôi cá kết hợp 
 
 - Lợi ích của việc kết hợp 
trồng trọt, chăn nuôi gia súc và nuôi 
cá (mô hình VAC) 

• Không có sự lãng phí năng 
lượng; 

• Gia tăng cung cấp thực 
phẩm; 

• Gia tăng năng suất và hiệu 
quả kinh tế; 

• Tận dụng tốt nguồn lao 
động trong nông hộ; 

• Giảm rủi ro do độc canh 
(thiếu thị trường cho sản phẩm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
H.23  Ao cá trong mô hình VAC 

Cá thịt 

Ao cá 

L. thực, 
Rau quả Vườn Chuồng 

gia súc 
Thịt, sữa, 
trứng 

Ngũ cốc, 
chất xanh Nước, bùn 

đáy ao 

Ngũ cốc, chất xanh 

Phân hữu cơ 

Phân 
hữu cơ 

Nước, cá con 
làm thức ăn 
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 - Trong hệ thống VAC: 
 (1) Phân và thức ăn thừa của chăn nuôi là thức ăn trực tiếp cho một số loài cá; 
 (2) Phân và nước tiểu của chăn nuôi làm phát triển thức ăn tự nhiên cho cá; 
 (3) Nước ao để rửa chuồng, tưới cây; 
 (4) Rau cải làm thức ăn cho cá và gia súc; 
 (5) Cá con được đẻ trong ao có thể dùng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm; 
 (6) Bùn đáy ao làm phân bón cho cây trồng; 
 (7) Tránh được ô nhiểm môi trường do chăn nuôi gây ra; 
 (8) Các sản phẩm góp phần cải thiện đời sống cho nông hộ. 
 

 Hướng phát triển của nuôi cá ao bán thâm canh 
 
 + Khuynh hướng: đang phát triển do ý nghĩa cải thiện dinh dưỡng và thu nhập 

+ Thuận lợi: 
- hỗ trợ kỹ thuật (khuyến ngư) 
- hỗ trợ nguồn vốn  

+ Khó khăn: 
- đa số đối tượng nuôi có giá trị kinh tế thấp  

 - nguồn nước ô nhiễm 
 

 Nuôi thâm canh trong ao 
 
 - Ðược áp dụng với một số loài cá có giá trị kinh tế cao như cá trê lai, cá tra, cá 
bống tượng, cá rô phi, cá rô đồng, cá lóc đen; 
 - Thức ăn tự chế với các nguyên liệu có nguồn gốc động vật (cá tạp, phế phẩm 
nhà máy chế biến thủy sản, ...) hay thức ăn viên nên năng suất cao, 20-30 tấn/ha.năm 
(cá rô đồng) và một số mô hình đạt 300-500 tấn/ha.năm (cá tra); 

- Cá nuôi ao chủ yếu tiêu thụ nội địa; để xuất khẩu (cá rô phi, cá tra) cần quản 
lý chất lượng nước tốt để tránh hiện tượng thịt cá bị hôi. 
 

+ Tổng diện tích: đang tăng (ở 
ÐBSCL) 
+ Loài: tra, rô phi (dòng GIFT) 
+ Mật độ: 
- Tra: >10 cá/m2 
- Rô phi: 20 cá/m2 

+ Thức ăn: thức ăn viên, tự chế 
+ Năng suất:  
- Tra: 100-300 tấn/ha.năm 
- Rô phi: 70-80 tấn/ha.năm 
* Số vụ nuôi: 2 vụ/năm 

 
 Hướng phát triển của nuôi 

cá ao thâm canh 
 

 
H.24  Thu hoạch cá tra nuôi thâm canh trong ao 
tại Cần Thơ 
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 + Khuynh hướng: đang phát triển do có thị trường tương đối tốt và có sự đầu tư 
của Nhà nước 

+ Thuận lợi: 
  - chủ động về con giống 
  - chất lượng giống được cải thiện  

+ Khó khăn: 
  - bệnh cá 
  - nguồn nước ô nhiễm 
  - thị trường không ổn định 
  - thiếu cơ chế kiểm soát chất lượng cá giống 
 
3.4.1.3 Nuôi cá ruộng 
 
 - Nuôi cá ruộng là một hình thức canh tác kết hợp giữa trồng lúa và nuôi cá 
nhằm gia tăng thu nhập cho nông dân do năng suất lúa gia tăng, hạn chế sử dụng các 
hóa chất nông nghiệp cũng như tận dụng được nguồn thức ăn tự nhiên cho cá nuôi. 
 
  Vị trí 
 
 - Ruộng nuôi cá phải gần kinh, rạch để dễ dàng cho việc cấp thoát nước; 
 - Nguồn nước đạt yêu cầu cho nuôi cá; 
 - Gần nhà để tiện chăm sóc và bảo vệ. 
 
  Xây dựng ruộng nuôi cá 
 
 - Ruộng kết hợp nuôi cá nên 
có diện tích tương đối lớn >1000 
m2; 
 - Bờ bao: phải chắc chắn, 
cao hơn mức nước cao nhất trong 
năm 30 cm. Mặt bờ nên rộng để có 
thể tận dụng trồng hoa màu; 
 - Mương: là nơi sinh sống 
của cá và là nơi cá trú ẩn khi sử 
dụng hóa chất nông nghiệp trên 
ruộng. Mực nước trong mương phải 
được duy trì tối thiểu 0,8 m. Diện 
tích mương nên chiếm khoảng 15-20% diện tích ruộng; 
 - Cống: mỗi ruộng nên có 1-2 cống làm bằng bộng dừa, ống sành, xi măng. 
Miệng cống phải bịt lưới để ngăn chận cá dữ vào ruộng và cá nuôi thoát đi; 
 - Do thời gian nuôi cá trong 1 vụ lúa tương đối ngắn nên cần thiết phải thả 
giống lớn hay nuôi cá qua 2 vụ lúa nên tốt nhất có 1 ao ương nằm cạnh ruộng nuôi cá, 
đây cũng là ao trữ cá khi chuyển vụ. 
 
  Thời gian cấy lúa và thả cá 
 

 
H.25  Ruộng đang được cải tạo để nuôi cá 
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 - Thường vùng đồng bằng sông Cửu Long cấy lúa 2 vụ, vụ đông-xuân từ tháng 
11-2 và hè-thu từ tháng 3-7 thì có thể nuôi cá từ tháng 4-11. 
 
  Chuẩn bị ruộng nuôi cá 
 
 - Trước khi thả cá 10 ngày, phải tháo cạn ruộng, vét bớt bùn ở đáy mương, dọn 
cỏ quanh bờ, sửa sang cống bộng, lấp các lổ mọi. 
 - Dùng vôi hoặc vôi kết hợp dây thuốc cá để diệt cá tạp, cá dữ và tiến hành bón 
lót phân chuồng ở mương. 
 - Ðồng thời mặt ruộng được cải tạo cho việc trồng lúa. 
 
  Thành phần và mật độ cá thả 
 
 - Các đối tượng cá thích hợp cho nuôi cá ruộng là mè vinh, rô phi, chép, sặc 
rằn, trôi Ấn độ, trong đó cá mè vinh nên được chọn là đối tượng nuôi chính do có 
nguồn thức ăn thích hợp, dễ bán. Do thời gian nuôi cá trong 1 vụ lúa tương đối ngắn 
nên cần thiết phải thả giống lớn. Tỉ lệ ghép và kích cỡ cá thả có thể như sau: 
 + Mè vinh:  60%  6-8 cm 
 + Rô phi:  20%  6-8 cm 
 + Chép:  10%  10-12 cm 
 + Trôi Ấn Ðộ: 10%  10-12 cm 
 - Mật độ cá thả trên ruộng tùy thuộc việc cho cá ăn thêm, mức độ bón phân để 
phát triển thức ăn tự nhiên. Nhìn chung mật độ cá thả trên ruộng có thể thấp hơn hay 
bằng nuôi cá ao nhưng không quá 4 cá/m2 ruộng. 
 
  Chăm sóc và quản lý 
 
 - Tùy theo lúa cấy hay sạ mà 
thời gian lên ruộng của cá sớm hay 
muộn. Ðối với ruộng cấy thì thời 
gian lên ruộng là sau 7-10 ngày còn 
ruộng sạ lúa là sau 20-25 ngày. 
 - Mực nước trên mặt ruộng 
cần duy trì tối thiểu 20 cm nhưng tốt 
nhất là nâng dần mực nước theo sự 
phát triển của lúa. 
 - Mặc dầu nuôi cá trong ruộng 
lúa là để tận dụng thức ăn tự nhiên 
có sẵn trong ruộng nhưng trong giai 
đoạn đầu cá chưa lên ruộng cần cho cá ăn thêm. Ngoài ra để tăng năng suất cá nuôi 
cần định kỳ bón phân bổ sung và cho ăn mỗi ngày. Lượng phân chuồng bón khoảng 20 
kg/100 m2 mương/tuần. Lượng thức ăn bổ sung khoảng 10% trọng lượng cá/ngày. 
 - Khi cần sử dụng hóa chất nông nghiệp để diệt sâu rầy, cần tháo nước để rút cá 
xuống mương. Trong thời gian này cần tăng lượng thức ăn cho cá. Sau khi dùng thuốc 
5-7 ngày mới được dâng nước đưa cá lên ruộng. 
 

 
H.26  Ruộng đang nuôi cá kết hợp trồng lúa 
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  Thu hoạch 
 
 - Tháo cạn nước để dồn cá xuống mương bao và dùng lưới thu hoạch. 
 - Những cá nhỏ được giữ lại nuôi tiếp hoặc chuyển sang ao nuôi thịt. 

* Năng suất: 0,2-0,5 tấn/ha 
* Số vụ nuôi: 1 vụ/năm 

 
 Hướng phát triển của nuôi cá ruộng 

 
* Khuynh hướng: đang phát triển do ý nghĩa cải thiện dinh dưỡng và thu nhập 
* Thuận lợi: 
 - hỗ trợ kỹ thuật (khuyến ngư) 
 - hỗ trợ nguồn vốn  
* Khó khăn: 
 - đa số đối tượng nuôi có giá trị kinh tế thấp 
 - nguồn nước ô nhiễm 
 - bảo vệ 

 
3.4.1.4 Nuôi cá lồng bè 
 
 - Nuôi cá lồng là một hình thức nuôi cá tiên tiến với việc áp dụng các biện pháp 
kỹ thuật tổng hợp để đạt một năng suất cao trong một thể tích nước nhỏ. Ưu điểm của 
phương pháp nuôi cá lồng là: 
  • Tận dụng nguồn nước tự nhiên, không cạnh tranh đất sản xuất nông 
nghiệp; 

 • Do nước chảy nên cá được cung cấp oxygen đầy đủ nên có thể nuôi 
với mật độ cao; 

 • Các chất thải của cá và thức ăn thừa được nước thải ra khỏi lồng nên 
môi trường nước sạch thích hợp cho sự tăng trưởng của cá; 

 • Thuận tiện cho việc 
chăm sóc, quản lý nên ít bị hao hụt, 
thu hoạch dễ dàng; 

 • Các đối tượng nuôi 
lồng thường có giá trị kinh tế cao nên 
lợi nhuận mang lại lớn nếu nuôi 
thành công. 
 - Nuôi cá lồng bè đã phát triển 
ở nhiều tỉnh. Tổng số lồng bè nuôi cá 
trên sông hồ cả nước hiện nay 
khoảng 16.000 chiếc trong đó khoảng 
4.000 lồng nuôi cá trên hồ và 12.000 
lồng bè nuôi cá trên sông. 
 
  Thiết kế lồng 
 

 
H.27  Bè nuôi cá tra, basa ở An Giang (đang tu 
bổ) 
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 - Lồng nuôi thường có dạng hình hộp chữ nhật, kích thước thay đổi tùy theo 
mức độ đầu tư, đối tượng nuôi, vị trí đặt lồng. Cấu trúc của lồng gồm các bộ phận sau: 
  • Khung lồng: làm bằng gỗ có khả năng chịu nước; 

 • Vách lồng: lồng đặt trên sông hông lồng thường được đóng kín bằng gỗ 
và mặt khại được đóng bằng lưới đồng, kẽm không gỉ để tạo dòng chảy tốt từ trước ra 
sau lồng; lồng đặt trên hồ chứa có dòng chảy thấp thường có vách đóng bằng các nẹp 
gỗ để hở để quá trình trao đổi nước giữa trong và ngoài lồng được dễ dàng; lồng đặt 
nơi yên tĩnh, ít sóng gió có thể có vách bằng những nan tre. 

 • Mặt trên lồng: có thể đóng bằng ván, nẹp gỗ, nan tre nhưng có chừa 
một cửa để cho cá ăn và có nắp đậy. 

 • Ðáy lồng: có thể đóng kín hoặc chừa khe hở 
 • Bộ phận làm nổi: có thể dùng thùng phuy, cây tre hay ống nhựa. 
 • Bộ phận cố định lồng: dây nylon buộc vào trụ neo ở đáy hay dùng các 

mỏ neo. 
 
  Vị trí đặt lồng 
 
 - Nguồn nước sạch quanh năm. 
 - Nơi nước sâu, mực nước biến động ngày đêm không lớn, nếu đặt trong hồ cần 
chọn các vịnh ít bị ảnh hưởng của sóng gió. 
 - Lưu tốc vừa phải (0,2-0,3 m/giây), ít tàu bè qua lại. 
 - Gần nhà ở để tiện chăm sóc quản lý. 
 
  Ðối tượng và kích thước giống thả 
 
 - Ðối tượng nuôi lồng thường 
là các loài cá có giá trị kinh tế cao như 
basa, bống tượng, lóc bông, rô phi, he 
vàng, chài. Thường người ta chỉ nuôi 
chủ yếu 1 loài chính (basa, bống 
tượng, lóc bông, rô phi) nhưng có thể 
ghép với 1 tỉ lệ thấp các đối tượng 
khác (he vàng, chài, chép) để tận dụng 
thức ăn thừa. 
 - Kích thước cá thả thường lớn 
(ít nhất phải lớn hơn khe hở ở vách 
lồng hay lưới ở mặt khại), cụ thể như 
sau: 
  + Cá basa  80-100 g 
  + Cá lóc bông 80-100 g 
  + Cá bống tượng 50-100 g 
  + Cá rô phi  30-50 g 
  + Cá he vàng  20-30 g 
  + Cá chày  20-40 g 

- Mật độ cá thả: 

 
H.28  Lồng nuôi cá rô phi đỏ ở Ðồng Tháp 
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  + Cá basa và lóc bông  80-150 con/m3 
  + Các cá khác   80-100 con/m3 
 
  Cho ăn và chăm sóc 
 
 - Ðối với các loài cá basa, rô 
phi, he vàng, chài có thể cho ăn 
thức ăn hỗn hợp nấu chín bao gồm 
các thành phần nguyên liệu: cám 
gạo, rau xanh, bột cá hay cá tươi; 
 - Ðối với bống tượng thức ăn 
là cá con hay tép còn tươi; 
 - Ðối với cá lóc bông có thể 
cho ăn cá tạp các loại; 
 - Cần cho cá ăn trong máng 
ăn (cá bống tượng) hay quan sát 
lượng ăn của cá để điều chỉnh cho 
thích hợp; 
 - Hàng ngày cho cá ăn 2 lần vào buổi sáng và xế chiều; 
 - Hàng ngày phải làm vệ sinh lồng, kiểm tra các vách lồng và mặt khại để phát 
hiện các hư hỏng, tránh cá thất thoát. 
 
  Thu hoạch cá 
 
 - Sau chu kỳ nuôi, cá đạt kích cỡ thương phẩm thì tiến hành thu hoạch bằng 
lưới. 

* Năng suất: 35-100 kg/m3.năm 
* Số vụ nuôi: 1 vụ/năm 

 
 Hướng phát triển của nuôi cá bè 

 
 * Khuynh hướng: đang phát triển do có thị trường tương đối tốt và có sự đầu tư 
của Nhà nước 

* Thuận lợi: 
  - chủ động về con giống 

 - chất lượng giống được cải thiện  
* Khó khăn: 

  - bệnh cá 
 - nguồn nước ô nhiễm 
 - bảo vệ 
 - thị trường không ổn định 
 - thiếu cơ chế kiểm soát chất lượng cá giống 

 
3.4.1.5 Nuôi đặc sản 
 

 
H.29  Cho cá bè ăn bằng thức ăn tự chế 
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  Nuôi baba: phong trào phát triển từ đầu năm 1993 (300 hộ nuôi) đến năm 
1999 (6000 hộ) lắng xuống do gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ. 
 
  Nuôi tôm càng xanh: đang phát triển mạnh ở các tỉnh phía nam. Khó khăn 
hiện nay là thiếu con giống nhân tạo. 
 
  Nuôi ếch: chỉ ở mức thử nghiệm do thiếu qui trình ổn định. Khó khăn hiện 
nay là thiếu con giống nhân tạo và thức ăn có chất lượng, và bệnh. 


