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1. M1. Mởở đ đầầuu

-- Năm  Năm 1971 nuôi c1971 nuôi cáá trtrắắm cm cỏỏ trong ltrong lồồng tng tạại Sơn La i Sơn La 
đđặặt t ởở susuốối, i, năng sunăng suấất đt đạạt 20 kg/mt 20 kg/m33. Qu. Quảảng Ninh, Hng Ninh, Hàà BBắắc c 
đđạạt 25t 25--40 kg/m40 kg/m33. Qu. Quảảng Bng Bìình, Thanh Honh, Thanh Hoáá đ đạạt 40t 40--50 kg/m50 kg/m33

-- CCáác phc phíía Nam nuôi ba Nam nuôi bèè ththểể ttíích 100ch 100--1.600 m1.600 m33 vvàà  
năng sunăng suấất đt đạạt rt rấất cao (123t cao (123--166 kg/m166 kg/m33). ). 

-- Nuôi cNuôi cáá llồồng theo phương thng theo phương thứức cc cảải tii tiếến ln làà hhìình nh 
ththứức nuôi cc nuôi cáá trong ltrong lồồng kng kíích thưch thướớc nhc nhỏỏ (1(1--4m4m33) v) vớới mi mậật đt độộ
ccáá cao hơn  cao hơn (150 (150 -- 300 con/m300 con/m33 ) so v) so vớới kii kiểểu nuôi truyu nuôi truyềền n 
ththốống trong cng trong cáác lc lồồng vng vớới ki kíích thưch thướớc đc đạạt tt tớới 15 i 15 -- 30 m30 m33 ((ởở
phphíía Ba Bắắc) vc) vàà mmậật đt độộ ccáá khokhoảảng 20ng 20--40 con/m40 con/m33. . 

-- Nuôi cNuôi cáá llồồng cng cảải tii tiếến cho năng sun cho năng suấất cao hơn nuôi t cao hơn nuôi 
ccáá llồồng truyng truyềền thn thốống, ng, năng sunăng suấất ct cóó ththểể lên tlên tớới 150 i 150 -- 250 250 
kg/mkg/m33 . . 
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2. K2. Kếết ct cấấu vu vàà llắắp rp rááp lp lồồng nuôi cng nuôi cáá..
2.1. V2.1. Vậật lit liệệu lu lààm lm lồồngng
-- ggỗỗ, tre, n, tre, nứứa, a, lưlướới nilon,i nilon, lư lướới si sắắtt
-- phao bphao bằằng nng nứứa, tha, thùùng phuy sng phuy sắắt hay nht hay nhựựa; a; 
-- khung lkhung lồồng bng bằằng tre, gng tre, gỗỗ hohoặặc c ốống nhng nhựựa. a. 
2.2. K2.2. Kíích thưch thướớc lc lồồngng
-- LLồồng nhng nhỏỏ: th: thểể ttíích 4ch 4-- 100 m100 m33, , đđộộ sâu 1,0 sâu 1,0 -- 1,5m. 1,5m. 
-- BBèè trung btrung bìình: thnh: thểể ttíích  100ch  100--500m500m33, , đđộộ sâu 2,5sâu 2,5--
5,0m5,0m
-- BBèè ccỡỡ llớớn: thn: thểể ttíích 500ch 500--1600m1600m33, , đđộộ sâu 5sâu 5--7m7m



KKíích thưch thướớc cc cáác loc loạại li lồồng bng bèè nuôi cnuôi cáá

Loại 
lồng bè

Kích thước 
(dài x rộng x cao) (m)

Độ sâu 
nước 
(m)

Thể tích 
(m3)

Nhỏ 2 x 2 x 1
3 x 4 x 1,5

(6-8) x (3-5) x (1,5-2,5)

0,8
1,2

1,0-2,0

4
18

20-100
Trung 
bình

(9-12) x (4-9) x (3,0-3,5) 2,5-5,0 100-500

Bè lớn (12-30) x (9-12) x (4-
4,5)

5,0-7,0 500-
1.600
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2.3. L2.3. Lồồng lưng lướới.i.
-- Nguyên liêu lNguyên liêu lààm lm lồồng: lng: lààm lm lồồng bng bằằng lưng lướới nilon ci nilon cộột t 
vvàào khung ho khung hìình tre. nh tre. 
-- MMắắt lưt lướới li làà 2a = 202a = 20--24 mm; s24 mm; sợợi lưi lướới 210/14i 210/14--210/16, 210/16, 
kkíích thưch thướớc lc lồồng 4,0 x 3,0 x 2,0 m hong 4,0 x 3,0 x 2,0 m hoặặc 4,0 x 2,5 x 2,0 c 4,0 x 2,5 x 2,0 
m. Thm. Thờời gian si gian sửử ddụụng lng lồồng khong khoảảng 3ng 3--4 4 nămnăm..
-- Nguyên liNguyên liệệu lu lààm phao: dm phao: dùùng cng cáác thc thùùng phi tôn hong phi tôn hoặặc c 
ddùùng tre bng tre bóó 55--10 cây theo chi10 cây theo chiềều du dàài ci củủa tha thàành lnh lồồng.ng.
-- Neo cNeo cốố đ địịnh lnh lồồng dng dùùng chão, song mây hong chão, song mây hoặặc dây sc dây sắắt t 
ccốố đ địịnh vnh vớới nhi nhữững gng gốốc cây lc cây lớớn hon hoặặc đc đóóng cng cọọc sâu c sâu 
vvàào lòng đo lòng đấất ven ht ven hồồ..
-- LLắắp rp rááp:p: đ đểể thuthuậận tin tiệện vn vàà ttậận dn dụụng phao nng phao nổổi chi chúúng ta ng ta 
ccóó ththểể llắắp rp rááp 2 hop 2 hoặặc 4 lc 4 lồồng (ông (ô lư lướới) thi) thàành 1 cnh 1 cụụm.m.
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-- Khung lKhung lồồng bng bằằng tre hong tre hoặặc gc gỗỗ kkíích thưch thướớc 3 x 4 x2,5 m. Lc 3 x 4 x2,5 m. Lắắp p 
khung đkhung đááy (3 x 4 m) vy (3 x 4 m) vàà 4 c4 cọọc đc đứứng dng dàài 2,5 m  di 2,5 m  dùùng cho cng cho cụụm lm lắắp p 
phao bphao bằằng phi tôn. Nng phi tôn. Nếếu phao bu phao bằằng tre, lng tre, lắắp cp cảả khung mkhung mặặt lt lồồng ng 
hhìình khnh khốối chi chữữ nhnhậật. t. 
-- NNếếu hu hồồ nư nướớc tc tĩĩnh không cnh không cóó dòng chdòng chảảy, chy, chỉỉ ccầần ln lààm khung m khung 
mmặặt lt lồồng, cng, cáác gc góóc đc đááy ly lồồng lưng lướới bui buộộc đc đáá đ đủủ nnặặng (2ng (2--3 kg) k3 kg) kééo o 
ththẳẳng cng cáác gc góóc lc lồồng.ng.
-- LLắắp phao: dp phao: dùùng 3 cây tre dng 3 cây tre dàài 9i 9--9,5 m (c9,5 m (cụụm 4 lm 4 lồồng) hong) hoặặc dc dàài 5i 5--
5,5 m (c5,5 m (cụụm 2 lm 2 lồồng) ng) ốốp đp đềều xung quanh phi tôn lu xung quanh phi tôn lấấy dây sy dây sắắt t ΦΦ = = 
22--4 mm c4 mm cộột cht chặặt tre vt tre vàà phi tôn lphi tôn lạại. Chi. Chúú ý đ ý đểể 2  2 cây tre hưcây tre hướớng lên ng lên 
mmặặt vt vàà 1 cây xu1 cây xuốống đng đááy phi tôn, ty phi tôn, tạạo tho thàành đưnh đườờng đi xung ng đi xung 
quanh lquanh lồồng. Mng. Mỗỗi ci cụụm lm lồồng cng cóó 3 ph3 phảảo no nổổi 2 phao i 2 phao ởở phphíía ngoa ngoàài i 
ccụụm lm lồồng, mng, mỗỗi phao li phao lắắp 3 phi tôn (hp 3 phi tôn (hìình 2nh 2--2 2 -- ccụụm lm lồồng 2 ô) hong 2 ô) hoặặc c 
4 khi tôn (h4 khi tôn (hìình 2nh 2--5 5 -- ccụụm lm lồồng 4 ô). Phao ng 4 ô). Phao ởở gigiữữa ca cụụm lm lồồng lng lắắp 3p 3--
4 phi tôn (h4 phi tôn (hìình 2nh 2--5). L5). Lắắp phao tre dp phao tre dùùng cây tre cng cây tre cộột tht thàành bnh bóó
tròn, mtròn, mỗỗi ci cụụm lm lồồng cng cóó 2 b2 bóó phao tre vphao tre vàà ccộột 2 ô lt 2 ô lồồng lưng lướới i 
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-- LLắắp cp cụụm lm lồồng: ng: 
-- Đ Đặặt 3 phao nt 3 phao nổổi song song, khoi song song, khoảảng cng cáách gich giữữa a 
ccáác phao bc phao bằằng kng kíích thưch thướớc cc củủa la lồồng lưng lướới. i. 
-- DDùùng 2ng 2--3 cây tre c3 cây tre cốố đ địịnh khung cnh khung cụụm lm lồồng bng bằằng ng 
chchốốt tre, t tre, ốốc bu lông, dây thc bu lông, dây théép. p. 
-- Khi lKhi lắắp khung cp khung cụụm lm lồồng đng đểể trên btrên bờờ, sau , sau 
chuychuyểển khung cn khung cụụm lm lồồng xung xuốống nưng nướớc lc lắắp lp lồồng ng 
lưlướới. i. 
-- Trên cTrên cáác cc cụụm lm lồồng cng cóó ththểể llắắp nhp nhàà bbảảo vo vệệ chchứứa a 
ththứức ănc ăn, di, diệện tn tíích 2,0ch 2,0--2,5 m2,5 m22..



Nguyên liNguyên liệệu cho mu cho mộột ct cụụm lm lồồngng
Tên vật liệu đơn vị tính Số lượng Ghi chú

1. Cụm lồng 4 ô:
- Lưới (ô) lồng
- Tre bương
- Thùng phi tôn
- Dây thép 3 mm
- Dây neo

Chiếc
Cây

Chiếc
Kg
m

4
30

11-12
3

100

4 x 3 x 2 m
Φ 10 cm
200 lít

2. Cụm lồng 2 ô:
- Lưới (ô) lồng
- Tre bương
- Thùng phi tôn
- Dây thép 3 mm
- Dây neo

Chiếc
Cây

Chiếc
Kg
m

2
15
7-8
2
50

4 x 3 x 2 m
Φ 10 cm

200lít

3. Cụm lồng 2 ô phao tre
- Lưới (ô) lồng
- Tre bương
- Dây thép 3 mm
- Xà gỗ
- Dây neo

Chiếc
Cây

Chiếc
Chiếc

m

2
25
2
3
50

4 x 3 x 2 m
Φ 10 cm

dài 5-5,5 m Φ 8 cm



Lồng lưới 



Khung lồng lưới, phao phi tôn



Khu lồng bè

Lång l−íi 2 «, 
phao phi t«n



Lồng lưới 2 ô, khung ống kẽm, phao phi tôn

4,0 m

6,0 m

2,8 m

0,4 m

7,0 m

0,5 m1,2 m



Lồng lưới 2 ô, khung ống kẽm, phao phi tôn

Mặt bên khung lồng (6m)

7,0 m

3,0 m

2,0 m

6,0 m

0,5 m



Lồng lưới 2 ô, khung ống kẽm, phao phi tôn

Mặt bên khung lồng (4m)

5,0 m

3,0 m

2,0 m

4,0 m

0,5 m



Lồng lưới, khung ống kẽm, phao phi



Lồng lưới, khung ống kẽm, phao phi



Khu lồng nuôi cá trên sông Mã 



LLồồng lưng lướới nuôi ci nuôi cáá tratra



KKẾẾT QUT QUẢẢ THTHỰỰC HIC HIỆỆNN
Thác Mơ

Nhóm hộ



KKẾẾT QUT QUẢẢ THTHỰỰC HIC HIỆỆNNTrùng Khánh 

HTX Thắng Lợi



Khu lKhu lồồng lưng lướới nuôi ci nuôi cáá tra tra ởở hhồồ ththáác bc bàà



BBèè nuôi cnuôi cáá tra vtra vàà ccáá ba saba sa



Khu nuôi cKhu nuôi cáá bbèè trên sông Htrên sông Hậậuu
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2.4. L2.4. Lồồng bng bằằng tre bương nguyên câyng tre bương nguyên cây: : 
KKíích thưch thướớc 5 x 3 x 1,6 m. Yêu cc 5 x 3 x 1,6 m. Yêu cầầu nguyên liu nguyên liệệu tre tươi không u tre tươi không 
nnứứt dt dậập thp thẳẳng tương đng tương đốối,i, đ đồồng đng đềều,u, đư đượợc tre gai cc tre gai cààng tng tốốt t 
+ L+ Lắắp rp rááp: lp: lắắp mp mặặt đt đááy, hai bên dy, hai bên dàài vi vàà 2 bên ng2 bên ngắắn đn độộc lc lậập vp vớới i 
nhau sau đnhau sau đóó titiếến hn hàành ghnh ghéép tp tạạo tho thàành hnh hìình hnh hộộp chp chữữ nhnhậật rt rồồi i 
llắắp php phầần mn mặặt trên ct trên củủa la lồồng. Thng. Thứứ ttựự ccáách lch lắắp ghp ghéép như saup như sau::
-- UUốốn sn sắắt t ΦΦ 1010--12 th12 thàành hnh hìình chnh chữữ l cao 1,8 m, cl cao 1,8 m, cạạnh đnh đááy 5,5, m. y 5,5, m. 
LLắắp 5p 5 đo đoạạn tre cn tre cùùng ching chiềều 1 lu 1 lầần. n. 
-- DDồồn n éép ngay cho khp ngay cho khíít, lt, lắắp đưp đượợc chc chừừng 3,2 m tng 3,2 m tấấm đm đááy, dy, dùùng ng 
nnééo o éép dp dồồn chn chạạch, dch, dùùng bng búúa ga gỗỗ đ đóóng vng vàào mo mấấu tre, nu tre, nếếu chiu chiềều u 
rrộộng cng củủa ta tấấm đm đááy chưa đy chưa đủủ 3 m th3 m thìì thêm vthêm vàào mo mộột vt vàài đoi đoạạn tre n tre 
nnữữa. a. 
-- Sau khi Sau khi éép đp đảảm bm bảảo kho khíít tht thìì bbẻẻ cây scây sắắt tht thàành hnh hìình chnh chữữ U. LU. Lắắp p 
ccáác mc mặặt bên, lt bên, lắắp xong bp xong bẻẻ uuốốn cong đn cong đểể ccốố đ địịnh chnh chắắc chc chắắn.n.
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-- LLắắp 2 mp 2 mặặt bên ngt bên ngắắn rn rồồi tii tiếến hn hàành ghnh ghéép lp lạại thi thàành hnh hìình nh 
hhộộp chp chữữ nhnhậật.t.
-- LLắắp mp mặặt trên ct trên củủa la lồồng vng vàà cucuốối si sùùng ghng ghéép phao. Trên p phao. Trên 
mmặặt lt lồồng đng đểể 1 c1 cửửa la lồồng đng đểể titiệện chăm sn chăm sóóc vc vàà llààm lm lềều đu đểể
trông ctrông cáá vvàà gigiứứ ththứức ănc ăn..
-- Khi đ Khi đụục tre cc tre cốố ggắắng lng lựựa tre đa tre đểể ccáác đoc đoạạn tre ghn tre ghéép lp lạại i ớới i 
nhau khnhau khíít đt đảảm bm bảảo khe ho khe hởở ≤≤ 1 cm.1 cm.
-- Cây tre 4Cây tre 4--5 t5 từừ trên xutrên xuốống kng kééo do dàài đi đểể đ đặặt 2 xt 2 xàà đ đỡỡ bbằằng ng 
ggỗỗ éép sp sáát vt vàào mo mặặt rt rộộng cng củủa la lồồng đng đểể ghghéép phao.p phao.
-- ToToààn bn bộộ llồồng đng đặặt trên con lănt trên con lăn, , đưđượợc cc cốố đ địịnh trưnh trướớc khi c khi 
llắắp,p, đ đểể llồồng trên chng trên chỗỗ bbằằng phng phẳẳng gng gầần mn méép nưp nướớc. Khi lc. Khi lắắp p 
xong bxong bỏỏ ccọọc cc cốố đ địịnh,nh, đ đẩẩy ly lồồng xung xuốống nưng nướớc dc dễễ ddààng.ng.
-- Nuôi cNuôi cáá gigiốống nhng nhỏỏ ccóó ththểể bbỏỏ giai (trgiai (trááng) ng) lưlướới vi vàào trong o trong 
llồồng tre đng tre đểể nuôi cnuôi cáá..
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3. V3. Vịị trtríí đ đặặt lt lồồng bng bèè
3.1. V3.1. Vịị trtríí

-- Khu vKhu vựực nưc nướớc sc sạạch ch 
-- TrTráánh xa nơi tnh xa nơi tààu thuyu thuyềền thưn thườờng qua lng qua lạại nhii nhiềều.u.
-- Sông suSông suốối ci cóó dòng nư dòng nướớc thc thảải thi thẳẳng, ng, lưu tlưu tốốc c 

0,20,2--0,3m/giây0,3m/giây
-- HHồồ chchứứa nưa nướớc cc cóó dòng chdòng chảảy, không nuôi y, không nuôi ởở

ccáác eo ngc eo ngáách.ch.
3.2. 3.2. Môi trưMôi trườờng nưng nướớc nơi đc nơi đặặt lt lồồng bng bèè::

-- pH = 7,5pH = 7,5--8,08,0
-- Oxy hoOxy hoàà tan > 5 mg/ltan > 5 mg/líítt
-- NHNH33 < 0.01 mg/l< 0.01 mg/líítt
-- NONO22 vvàà HH22S < 0.01 mg/lS < 0.01 mg/líítt
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3.3. C3.3. Cáách đch đặặt lt lồồng bng bèè;;
Sông suSông suốối nưi nướớc chc chảảy: y: 
-- DiDiệện tn tíích lch lồồng bng bèè chichiếếm không nhim không nhiềều hơn u hơn 0,2 % di0,2 % diệện n 
ttíích khu vch khu vựực mc mặặt nưt nướớc lc lúúc cc cạạn nhn nhấất. (Trên mt. (Trên mộột đot đoạạn n 
sông dsông dàài 1i 1..000 m r000 m rộộng 500m chng 500m chỉỉ đư đượợc phc phéép đp đặặt 100 lt 100 lồồng, ng, 
mmỗỗi li lồồng ding diệện tn tíích 10 mch 10 m22/ l/ lồồng. Hong. Hoặặc đc đặặt không vưt không vượợt qut quáá
20 b20 bèè, m, mỗỗi bi bèè didiệện tn tíích 50mch 50m22).).
-- LLồồng cng cóó didiệện tn tíích 10mch 10m22 đ đặặt tht thàành tnh từừng lng lồồng, mng, mỗỗi ci cụụm m 
llồồng cng cóó 1515--20 l20 lồồng, khong, khoảảng cng cáách gich giữữa ca cáác cc cụụm lm lồồng lng làà
300300--500m. C500m. Cáác lc lồồng phng phảải đi đặặt so le, khot so le, khoảảng cng cáách gich giữữa ca cáác c 
llồồng lng làà 10 10--15 m,15 m, đ đááy ly lồồng bng bèè ccáách mch mặặt đt đááy sông hoy sông hoặặc c 
susuốối không nhi không nhỏỏ hơn  hơn 0,5 m.0,5 m.
-- BBèè nuôi cnuôi cáá ccóó didiệện tn tíích 50mch 50m22, , đđặặt tht thàành tnh từừng cng cụụm bm bèè, , 
mmỗỗi ci cụụm bm bèè ccóó 55--10 b10 bèè, kho, khoảảng cng cáách gich giữữa ca cáác cc cụụm bm bèè llàà  
200200--500m.500m. Đ Đááy by bèè ccáách đch đááy sông không nhy sông không nhỏỏ hơn  hơn 0,5 m.0,5 m.
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HHồồ chchứứa nưa nướớc, c, sông nưsông nướớc chc chảảy chy chậậm: m: 
-- DiDiệện tn tíích lch lồồng/bng/bèè chchỉỉ đư đượợc chic chiếếm không nhim không nhiềều u 
hơn hơn 0,05% di0,05% diệện tn tíích khu vch khu vựực mc mặặt nưt nướớc lc lúúc cc cạạn n 
nhnhấất. (Trên mt. (Trên mộột ht hồồ chchứứa nưa nướớc rc rộộng 100 ha chng 100 ha chỉỉ  
đưđượợc phc phéép đp đặặt không vưt không vượợt qut quáá 50 l50 lồồng cng cóó didiệện n 
ttíích 10 mch 10 m22))
-- LLồồng cng cóó didiệện tn tíích 10mch 10m22 đ đặặt tht thàành tnh từừng cng cụụm m 
llồồng cng cóó 55--10 c10 cụụm lm lồồng, khong, khoảảng cng cáách gich giữữa ca cáác c 
ccụụm lm lồồng lng làà 200200--500 m. C500 m. Cáác lc lồồng phng phảải đi đặặt so le, t so le, 
khokhoảảng cng cáách gich giữữa ca cáác lc lồồng lng làà 10 10--15 m,15 m, đ đááy ly lồồng ng 
bbèè ccáách mch mặặt đt đááy sông hoy sông hoặặc suc suốối không nhi không nhỏỏ hơn  hơn 
0,5 m.0,5 m.



VVịị trtríí đ đặặt lt lồồng nuôi cng nuôi cáá



Sơ đSơ đồồ bbốố trtríí llồồng nuôi cng nuôi cáá



CCáác loc loàài ci cáá nuôi lnuôi lồồng, bng, bèè



CCáác loc loàài ci cáá nuôi lnuôi lồồng, bng, bèè
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4. Th4. Thảả ccáá gigiốốngng
MMậật đt độộ ththảả ccáá ttùùy thuy thuộộc vc vàào vo vịị trtríí đ đặặt t 

llồồng vng vàà ccáác vc vùùng sinh thng sinh tháái thi thủủy vy vựực, lc, lồồng ng 
đđặặt trên sông ct trên sông cóó nư nướớc chc chảảy hoy hoặặc hc hồồ chchứứa a 
llớớn cn cóó ththểể ththảả mmậật đt độộ như b như bảảng sau:ng sau:

XXửử lý clý cáá gigiốống trưng trướớc khi thc khi thảả::
--TrưTrướớc khi thc khi thảả, c, cầần phn phảải ti tắắm cho cm cho cáá gigiốống ng 
bbằằng nưng nướớc muc muốối (NaCl) 2i (NaCl) 2--3% trong 3% trong 
khokhoảảng thng thờời gian 10i gian 10--15 ph15 phúút,t, đ đểể khkhửử trtrùùng ng 
ttáác nhân gây bc nhân gây bệệnh ngonh ngoạại ký sinh.i ký sinh.



MMậật đt độộ ccáá nuôi lnuôi lồồng, bng, bèè

Nuôi cá giống Nuôi cá thương phẩmLoài cá

Cỡ cá
(g/con)

Mật độ
(con/m3)

Cỡ cá
(g/con)

Mật độ
(con/m3)

Cá tra 10-12 200- 250 80-100 100-120

Cá chép 1-2 200- 250 80-100 20-30

Cá trắm cỏ 1-2 100-150 200-500 20-30

Cá rô phi 1-2 200-300 30-40 50-80

Cá lăng 1-2 100-150 30-50 20-30
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5. K5. Kỹỹ thuthuậật nuôit nuôi
5.1. Th5.1. Thứức ăn vc ăn vàà khkhẩẩu phu phầần ăn cho cn ăn cho cáá nuôi lnuôi lồồng: ng: 
-- ThThứức ăn cho cc ăn cho cáá nuôi lnuôi lồồng đng đủủ dinh dư dinh dưỡỡng vng vàà bbềền trong nưn trong nướớc.c.
-- ThThứức ăn chc ăn chứứa 2a 25 5 -- 30 30% % đđạạm tm tổổng sng sốố, , đưđượợc chc chếế bibiếến tn từừ bbộột ngô, t ngô, 
ccáám gm gạạo, bo, bộột đt đỗỗ tương tương, b, bộột st sắắn. n. 
-- TrTrộộn thêm bn thêm bộột ct cáá nhnhạạt, vitamin C, khot, vitamin C, khoááng. ng. 
-- Cho cCho cáá ăn ng ăn ngàày 2y 2--3 l3 lầần vn vàào ban ngo ban ngàày, my, mỗỗi li lầần cn cáách  nhau 4ch  nhau 4--6 6 
gigiờờ
-- Không nên cho cKhông nên cho cáá ăn qu ăn quáá nhinhiềều, nhu, nhấất lt làà llúúc gc gầần tn tớới giai đoi giai đoạạn n 
thu hothu hoạạch.ch.
-- CCáá trtrắắm, hm, hààng ngng ngàày cho ăn cy cho ăn cỏỏ, l, láá vvớới lưi lượợng bng bằằng  30% tng  30% tổổng ng 
khkhốối lưi lượợng cng cáá ththảả. . 
-- ChChéép, p, rô phi, rô phi, lănglăng, c, chiên cho ăn bhiên cho ăn bằằng thng thứức ăn chc ăn chếế bibiếến vn vớới i 
lưlượợng ăn hng ăn hààng ngng ngàày 4 y 4 -- 5% t5% tổổng khng khốối lưi lượợng cng cáá ccóó trong ltrong lồồng.  ng.  
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-- CCáám gm gạạo, to, tấấm, m, ngô,ngô, đ đậậu tươngu tương, khô d, khô dầầu, u, 
bbộột ct cáá, c, cáá ttạạp, rau xanhp, rau xanh……  
-- Nhưng  Nhưng 22--3 th3 thááng đng đầầu cu cầần đn đảảm bm bảảo 2o 200--
28%28% đ đểể ccáá ccóó đ đủủ ssứức lc lớớn nhanh trong giai n nhanh trong giai 
đođoạạn kn kếế titiếếp. p. 
-- Giai đo Giai đoạạn tin tiếếp theo cho đp theo cho đếến thu hon thu hoạạch, ch, 
hhààm lưm lượợng đng đạạm trong thm trong thứức ăn chc ăn chỉỉ ccầần n 
khokhoảảng 15ng 15--18%, b18%, bộột đưt đườờng 40ng 40--45%, ch45%, chấất t 
bbééo 8o 8--11%, 11%, xơ xơ 1414--20% v20% vàà khokhoááng 9%.ng 9%.



ThThàành phnh phầần nguyên lin nguyên liệệu phu phốối tri trộộn cho cn cho cáá nuôi lnuôi lồồng, bng, bèè

Nguyên liệu Cá chép Cá rô phi Trắm cỏ
Cám gạo, ngô, sắn 60-65% 60-65% 10-15%

Khô đậu 20% 15% 3%

Bột cá 14 % 9% 1%

Vitamin tổng hợp 0,5% 0,5% 0,5%

Premix 0,5% 0,5% 0,5%

Rau xanh 5% 10-15% 80-85%



ThThứức ăn viên nc ăn viên nổổi Cargill cho ci Cargill cho cáá tra, basatra, basa

Số thức 
ăn

Protein 
(%)

Kích cỡ
viên 
(mm)

Khối 
lượng cá

(g)

Tỷ lệ cho 
ăn

(% KL cá)
7424 40 1-1,2 1-5 8-10
7434 35 1,5 5-20 6-8
7454 30 <2,5 20-200 5-6
7524 28 3 200-500 4-5
7534 26 4,5 >500 2-3

7534NC 22 6 > 500 2-3
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5.2. 5.2. Phương phPhương phááp chp chếế bibiếến: n: 
CCáác nguyên lic nguyên liệệu đưu đượợc xay nhuyc xay nhuyễễn trn trộộn vn vớới ci cáám gm gạạo no nấấu chu chíín (trn (trừừ rau xanh rau xanh), ), 
sau đsau đóó trtrộộn đn đềều vu vớới vi vớới rau xanh.i rau xanh.
5.3. 5.3. Phương phPhương phááp cho ănp cho ăn: : 
-- ThThứức ăn c ăn éép cp cắắt tht thàành dnh dạạng sng sợợi hoi hoặặc viên,c viên, đư đượợc phơi cho se mc phơi cho se mặặt hot hoặặc không c không 
ccắắt bt bằằng mng mááy thy thìì ddùùng tay vo viên đưa xung tay vo viên đưa xuốống cho cng cho cáá ăn ăn. . 
-- CCáá basa cho ăn ng basa cho ăn ngàày 2y 2--3 l3 lầần/ngn/ngàày,y, đ đặặc cc củủa ca cáá íít tranh ăn khi ăn no st tranh ăn khi ăn no sẽẽ xuxuốống ng 
đđááy by bèè. C. Cáá tra cho ăn  tra cho ăn 11--2 l2 lầần/ngn/ngàày, cy, cáá hhááu ăn vu ăn vàà tranh mtranh mồồi nhii nhiềều, u, do đdo đóó ccáá llớớn n 
gigiàành ăn trưnh ăn trướớc cc cáá nhnhỏỏ hơn hơn. . 
-- KhKhẩẩu phu phầần ăn tn ăn tùùy thuy thuộộc vc vàào so sứức ăn cc ăn củủa ca cáá, t, thưhườờng tng từừ 33--5% tr5% trọọng lưng lượợng ng 
ccáá/ng/ngàày. y. 
-- HHệệ ssốố tiêu ttiêu tốốn thn thứức ăn cc ăn củủa ca cáá tra 2,5tra 2,5--3,0; c3,0; cáá basa 3,0basa 3,0--3,5. H3,5. Hệệ ssốố ththứức ăn viên c ăn viên 
công nghicông nghiệệp khop khoảảng 1,5ng 1,5--2,0.2,0.
-- ThThứức ăn đưa xuc ăn đưa xuốống tng từừ ttừừ hohoặặc đưa nhic đưa nhiềều điu điểểm đm đểể ttấất ct cảả ccáá đ đềều đưu đượợc ănc ăn..
-- Quan sQuan sáát hot hoạạt đt độộng bng bắắt mt mồồi ci củủa ca cáá, theo dõi tiêu th, theo dõi tiêu thụụ ththứức ăn đc ăn đểể đi điềều chu chỉỉnh nh 
phphùù hhợợp nhu cp nhu cầầu cu củủa ca cáá..
-- Không cho ăn th Không cho ăn thứức ăn mc ăn mốốc, ôi thiu sc, ôi thiu sẽẽ ddễễ gây cho cgây cho cáá phpháát bt bệệnh honh hoặặc trc trúúng ng 
đđộộc c 



LLßß nÊu thnÊu thøøc c ¨̈n cho cn cho c¸̧



NÊu thNÊu thøøc c ¨̈n cho cn cho c¸̧ tratra



MM¸̧y đy đïïn thn thứức ăn cho cc ăn cho c¸̧ nunu««i  bÌi  bÌ
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6. Qu6. Quảản lý vn lý vàà chăm s chăm sóóc:c:
6.1. V6.1. Vệệ sinh lsinh lồồng/bng/bèè::
-- Trư Trướớc khi thc khi thảả vvàà sausau mmỗỗi đi đợợt thu hot thu hoạạch: kch: kíích ch 
llồồng/bng/bèè lên clên cạạn (nn (nếếu cu cóó đi điềều kiu kiệện), dn), dùùng vôi qung vôi quéét t 
trong vtrong vàà ngongoàài li lồồng/bng/bèè, s, sau đau đóó phơi khô trong  phơi khô trong 11--
2 ng2 ngàày.y.
-- Trong quTrong quáá trtrìình nuôi, mnh nuôi, mỗỗi tui tuầần phn phảải tii tiếến hn hàành 2 nh 2 
llầần vn vệệ sinh csinh cọọ rrửửa sa sạạch cch cáác tc tạạp chp chấất bt báám trong m trong 
vvàà ngongoàài li lồồng/bng/bèè..
-- HHààng ngng ngàày cho cy cho cáá ăn th ăn thứức ăn sc ăn sạạch. Tch. Trưrướớc khi c khi 
cho ăn vcho ăn vớớt bt bỏỏ ththứức ăn thc ăn thừừa trong la trong lồồng/bng/bèè..
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6.2. B6.2. Bảảo đo đảảm môi trưm môi trườờng nuôi vng nuôi vàà phòng bphòng bệệnh cho cnh cho cáá
nuôi lnuôi lồồng/bng/bèè::
a. a. Vôi nung (CaVôi nung (CaO)O) đ đểể khkhửử trtrùùng vng vàà khkhửử chua cho môi trư chua cho môi trườờng nưng nướớc: c: 
-- DDùùng vôi nung đng vôi nung đựựng trong bao tng trong bao tảải treo i treo ởở đ đầầu nguu nguồồn nưn nướớc hoc hoặặc khu c khu 
vvựực cho ăn trong cc cho ăn trong cáác lc lồồng bng bèè. . 
-- TTúúi treo ci treo cáách mch mặặt nưt nướớc khoc khoảảng 1/ng 1/3 3 -- 1 1/2/2 đ độộ sâu csâu củủa nưa nướớc trong c trong 
llồồng/bng/bèè. . 
-- LiLiềều lưu lượợng sng sửử ddụụng lng làà 22--4 kg vôi cho 10 m4 kg vôi cho 10 m33 nư nướớc. c. 
-- Khi vôi tan hKhi vôi tan hếết lt lạại tii tiếếp tp tụục treo tc treo túúi khi kháácc
b. b. Viên sViên sủủi khi khửử trtrùùng VICATO ng VICATO đđểể phòng bphòng bệệnh  nh  
-- ThuThuốốc đc đựựng trong tng trong túúi vi vảải treo trong li treo trong lồồng, bng, bèè (v(vịị trtríí vvàà đ độộ sâu treo  sâu treo 
như tnhư túúi vôi). i vôi). 
-- LiLiềều lưu lượợng sng sửử ddụụng lng làà 50 g/10 m50 g/10 m33 nư nướớc, c, hhààng thng tháángng treo treo 11--22 llầần.n.
cc. S. Sulphat đulphat đồồng (CuSOng (CuSO44) ) đđểể phòng bphòng bệệnh ký sinh đơn bnh ký sinh đơn bàào: o: 
-- ThuThuốốc đc đựựng trong tng trong túúi vi vảải treo trong li treo trong lồồng, bng, bèè (v(vịị trtríí vvàà đ độộ sâu treo  sâu treo 
như tnhư túúi vôi). i vôi). 
-- LiLiềều lưu lượợng sng sửử ddụụng lng làà 50 g/10 m50 g/10 m33 nư nướớc, mc, mỗỗi tui tuầần treo 2 ln treo 2 lầần.n.
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Theo dõi sTheo dõi sứức khoc khoẻẻ ccáá::
-- HHààng ngng ngàày phy phảải chi chúú ý  theo dõi cý  theo dõi cáác hic hiệện tưn tượợng cng cóó ththểể xxảảy ra y ra 
đđốối vi vớới ci cáá nuôi trong lnuôi trong lồồng/bng/bèè như như: c: cáá nnổổi đi đầầu do thiu do thiếếu oxy, cu oxy, cáá
bbịị nhinhiễễm đm độộc do nưc do nướớc bc bịị ô nhiô nhiễễm, cm, cáá kkéém ăn hom ăn hoặặc bc bỏỏ ăn do môi  ăn do môi 
trưtrườờng thay đng thay đổổi xi xấấu, thu, thứức ăn kc ăn kéém chm chấất lưt lượợng hong hoặặc cc cáá bbịị nhinhiễễm m 
bbệệnh.nh.
-- KKịịp thp thờời ci cóó bibiệện phn phááp xp xửử lý clý cáác hic hiệện tưn tượợng trên bng trên bằằng cng cáách: ch: 
ququấấy sy sụục khc khíí llààm tăng lưm tăng lượợng khng khíí oxy hooxy hoàà tan, di chuytan, di chuyểển ln lồồng/bng/bèè
ra khra khỏỏi khu vi khu vựực môi trưc môi trườờng bng bịị ô nhiô nhiễễm bm bẩẩn, cho cn, cho cáá ăn đ ăn đủủ chchấất t 
lưlượợng vng vàà ssốố lư lượợng, long, loạại bi bỏỏ ccáá bbệệnh ra khnh ra khỏỏi li lồồng/bng/bèè..
-- ởở khu vkhu vựực nuôi cc nuôi cóó bbệệnh xnh xảảy ra, cy ra, cầần cn cáách ly nhch ly nhữững lng lồồng/bng/bèè bbịị
bbệệnh bnh bằằng bing biệện phn phááp kp kééo lo lồồng bng bèè xuxuốống vng vịị trtríí cucuốối dòng nưi dòng nướớc c 
chchảảy vy vàà kkịịp thp thờời chi chữữa ba bệệnh cho cnh cho cáá nuôi.nuôi.
-- Khi thKhi thấấy cy cáá nuôi bnuôi bịị bbệệnh nnh nặặng vng vàà ccóó khkhảả năng lây lan năng lây lan, ph, phảải i 
titiếến hn hàành thu honh thu hoạạch ngay (kch ngay (kểể ccảả phphảải thu ci thu cáá trong ltrong lồồng/bng/bèè còn còn 
llạại, ni, nễễu đã đu đã đạạt yêu ct yêu cầầu thương phu thương phẩẩm).m).
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6.3. Cho c6.3. Cho cáá ăn thu ăn thuốốc phòng bc phòng bệệnh nnh nộội ký sinh:i ký sinh:
a. Thua. Thuốốc KNc KN--0404--12: 12: 
-- ThuThuốốc KNc KN--0404--12 12 đưđượợc phc phốối chi chếế ttừừ nhnhữững cây thung cây thuốốc cc cóó ttáác dc dụụng ding diệệt t 
khukhuẩẩn. Trong thun. Trong thuốốc cc cóó mmộột st sốố vitamin vvitamin vàà vi lư vi lượợng khng kháác. c. 
-- Cho cCho cáá ăn  ăn 11--2 2 đđợợt thut thuốốc KNc KN--0404--12. M12. Mỗỗi đi đợợt cho ăn t cho ăn 3 ng3 ngàày liên ty liên tụục, lic, liềều u 
lưlượợng 2ng 2--4g/kg c4g/kg cáá/ng/ngàày. y. 
-- ởở mimiềền Bn Bắắc cho cc cho cáá ăn v ăn vàào tho thááng 3ng 3--5 v5 vàà ththááng 8ng 8--10; 10; ởở mimiềền Nam thn Nam thááng ng 
22--7.7. Đ Đóó llàà mmùùa xua xuấất hit hiệện bn bệệnh nhinh nhiễễm khum khuẩẩn mn mááu u ((đđốốm đm đỏỏ, xu, xuấất huyt huyếết, t, 
ththốối mang, viêm rui mang, viêm ruộột...).t...).
b. Thub. Thuốốc khc khááng sinh: ng sinh: 
-- DDùùng mng mộột st sốố loloạại thui thuốốc khc khááng sinh: Oxytetracycline trng sinh: Oxytetracycline trộộn vn vàào tho thứức ăn c ăn 
tinh cho ctinh cho cáá đ đểể phòng bphòng bệệnh nhinh nhiễễm khum khuẩẩn mn mááu.u.
-- LiLiềều lưu lượợng sng sửử ddụụng lng làà 5050--100 mg/kg c100 mg/kg cáá/ ng/ ngàày. Trong my. Trong mùùa ca cáá bbệệnh nh 
nhinhiễễm khum khuẩẩn mn mááu cho ăn u cho ăn 11--2 2 đđợợt, mt, mỗỗi đi đợợt kt kééo do dàài 7 ngi 7 ngàày.y.
c. Vitamin C: c. Vitamin C: 
-- VVàào nho nhữững mng mùùa xua xuấất hit hiệện bn bệệnh nhinh nhiễễm khum khuẩẩn mn mááu tru trộộn thêm vitamin C n thêm vitamin C 
vvàào tho thứức ăn cho cc ăn cho cáá ăn h ăn hààng ngng ngàày. y. 
-- LiLiềều lưu lượợng sng sửử ddụụng lng làà 50,050,0--60,0 mg/kg c60,0 mg/kg cáá/ng/ngàày.y.
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7. Thu ho7. Thu hoạạchch
-- CCáá nuôi sau 6nuôi sau 6--8 th8 thááng đng đạạt ct cỡỡ 1,01,0--1,2kg/con (c1,2kg/con (cáá
tra) vtra) vàà 1,31,3--1,5kg/con (c1,5kg/con (cáá basa basa). ). 
-- Năng su Năng suấất đt đạạt 100t 100--120kg/m120kg/m33 bbèè; c; cáá trtrắắm cm cỏỏ đ đạạt t 
ccỡỡ 1 1,2,2--1,5kg/con.1,5kg/con.
-- Trư Trướớc khi thu hoc khi thu hoạạch gich giảảm cho ăn tm cho ăn từừ 22--3 ng3 ngàày y 
vvàà ngngàày cuy cuốối ci cùùng ngng ngừừng cho cng cho cáá ăn ăn. . 
-- DDùùng lưng lướới thu hoi thu hoạạch tch từừ ttừừ cho đ cho đếến hn hếết. Thu t. Thu 
hohoạạch trong mch trong mộột tht thờời gian ngi gian ngắắn sn sẽẽ gigiảảm tm tỷỷ llệệ
hao hhao hụụt.t.



TThu hohu hoạạch cch cáá nuôi lnuôi lồồng, bng, bèè



CC¸̧ rr«« phi nuphi nu««i li låång, bÌng, bÌ



Chúc các đại biểu đạt  
vụ nuôi cá bội thu !

Xin chân thành cảm ơn
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