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1 GIỚI THIỆU 

− Trong hoàn cảnh biến đổi khí hậu đang xảy ra hiện nay vấn đề ứng phó với biến 

đổi khí hậu trở nên cấp thiết và trở thành mục tiêu mang tính chiến lược toàn cầu 

nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình sản xuất thủy sản, nông nghiệp, bảo vệ môi 

trường. Tài liệu này nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ thuật nuôi trồng trong 

điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Biến đổi khí hậu và tác động của nó đối với 

nông nghiệp, sự gia tăng của thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán, giá rét và các hiện 

tượng thời tiết khí hậu biến đổi thất thường trong ngày sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ trực 

tiếp đến sản xuất nông nghiệp. Đối với thủy sản, nước biển dâng làm tăng xâm 

nhập mặn sâu vào lục địa dẫn đến mất nơi sinh cư thích hợp của một số loài thủy 

sản nước ngọt, rừng ngập mặn bị thu hẹp làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái của một 

số loài, và nhiệt độ nước tăng gây ra hiện tượng phân tầng nhiệt độ rõ rệt trong ao 

nuôi và thủy vực. Ngoài ra, nhiệt độ tăng làm cho quá trình khoáng hóa và phân 

hủy chất hữu cơ nhanh hơn, ảnh hưởng đến nguồn thức ăn của tôm, cá, và sinh vật 

sống trong nước làm giảm năng suất và chất lượng thương phẩm của thủy sản. 

− Trong những năm gần đây, mô hình nuôi kết hợp lúa – cá ở môi trường nước ngọt 

ngày càng được đầu tư nghiên cứu, phát triển, và thực hiện ở nhiều nước vùng 

Đông Nam Châu Á như: Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Thailand, Indonesia, 

Malaysia, Bangladesh, India, Korea và Cambodia. 

− Đặc biệt ở Việt Nam mô hình nuôi cá trong ruộng lúa được nông dân nhiều địa 

phương trong nước áp dụng và đã mang lại hiệu quả đáng khích lệ. Tỉnh Thừa 

Thiên Huế có nhiều diện tích trồng lúa ở địa bàn vũng thấp trũng đây chính là điều 

kiện thuận lợi để phát triển việc nuôi cá trong ruộng lúa.  

Những ưu điểm để chọn mô hình cá lúa 

a. Tăng thêm thu nhập góp phần cải thiện đời sống nông dân 

b. Khả năng năng suất lúa cao hơn so với ruộng không nuôi cá  

Khi nuôi cá ở ruộng lúa, cá sục bùn để tìm mồi ở đáy ruộng, đảo dinh dưỡng từ 

nền đáy ruộng lúa, diệt cỏ dại, côn trùng, sâu bệnh hại lúa, đồng thời phân cá thải ra 

làm đất ruộng lúa giàu thêm dinh dưỡng. 

c. Giảm giá thành sản phẩm  
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Khi nuôi xen canh cá-lúa người dân rất hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, nên giảm 

được nhiều công lao động và hạ giá thành sản phẩm. Ngoài ra, trong quá trình canh tác 

lúa, do việc trồng lúa cần phải có thời gian trục xạ đất, bón phân vô cơ hay hữu cơ làm 

tăng thêm thức ăn cho cá, đồng thời trong quá trình canh tác các hạt lúa rụng cũng làm 

thức ăn tốt cho cá nuôi. Vì vậy cá nuôi ở ruộng chủ yếu dựa vào thức ăn tự nhiên, nên 

ít đầu tư, ít chi phí thức ăn cho cá do đó sẽ hạ giá thành sản phẩm. 

d. Hạn chế gây ô nhiễm môi trường và tạo công ăn việc làm 

Cá ăn côn trùng, cỏ dại, ốc là các loài phá hại lúa và gây bệnh cho lúa. Điều này 

giúp làm giảm việc sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu gây độc hại cho con người và môi 

trường sống, tiết kiệm được lượng giống và phân bón dùng cho hoạt động canh tác lúa. 

e. Ngoài ra, nuôi xen canh cá –lúa làm đa dạng đối tượng canh tác, hạn chế rủi ro và 

nâng cao thu nhập cho người sản xuất và tận dụng được thời gian nhàn rỗi của bà 

con nông dân trong vụ lúa. 

2 ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC MỘT SỐ LOÀI CÁ NUÔI TRONG RUỘNG LÚA  

2.1  Cá rô phi 

− Cá rô phi là loài đặc trưng ở vùng nhiệt đới rất thích hợp với điều kiện môi trường 

sống ở Việt Nam và hiện là đối tượng nuôi quan trọng vùng nước nội địa và vùng 

ven biển nước ta.  

− Cá rô phi là loài rộng 

muối, có khả năng sống 

được trong môi trường 

nước sông, suối, đập 

tràn, hồ ao nước ngọt, 

nước lợ và nước mặn 

có độ muối từ 0-40 

phần nghìn (%o). Môi 

trường có độ pH từ 6,5-8,5 thích hợp cho cá rô phi, nhưng cá có thể chịu đựng 

trong môi trường nước có độ pH thấp bằng 4. Cá rô phi có thể sống được trong ao, 

đìa có màu nước đậm, mật độ tảo dày, có hàm lượng chất hữu cơ cao, thiếu Oxy. 

Hình 1: Cá Rô Phi 
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− Khi còn nhỏ, cá rô phi ăn sinh vật phù du (tảo và động vật nhỏ) là chủ yếu (cá 20 

ngày tuổi, kích thước khoảng 18mm). Khi cá trưởng thành ăn mùn bả hữu cơ lẫn 

các tảo lắng ở đáy ao, ăn ấu trùng, côn trùng, thực vật thuỷ sinh. Tuy nhiên trong 

nuôi công nghiệp, cá cũng ăn các loại thức ăn chế biến từ cá tạp, cua, ghẹ, ốc, bột 

cá khô, bột bắp, bột khoai mì, khoai lang, bột lúa, cám mịn, bã đậu nành, và bã đậu 

phộng. Trong thiên nhiên cá thường ăn tầng đáy có mức sâu từ 1-2m. Trong ao 

nuôi, cá thường ăn thức ăn nhân tạo, phân gia súc, gia cầm… Khi nuôi trong ao, cá 

sử dụng thức ăn tự nhiên sẵn có kết hợp với thức ăn chế biến, cá rô phi vằn đơn 

tính lớn nhanh từ tháng đầu đến tháng thứ 5-6. 

2.2 Cá mè trắng 

− Cá mè trắng là loài cá đặc trưng của khu hệ cá đồng bằng. Trong thủy vực cá phân 

bố chủ yếu ở tầng mặt và tầng giữa. Cá thích sống trong môi trường nước thoáng, 

rộng, nước sâu, hàm lượng oxy cao, nhiệt độ thích hợp là 22–25oC, pH=7-8 

Hình 2: Cá Mè Trắng 

 

− Cá mè trắng sử dụng thức ăn trong nước gồm chủ yếu là thực vật phù du, một ít 

nguyên sinh động vật, chất lơ lửng. Cá còn ăn các động vật không xương sống cỡ 

nhỏ như rotatoria, protozoa. Cá càng lớn tính ăn thực vật càng nhiều. Cá nuôi 

trong ao có thể ăn các loại thức ăn chế biến bổ sung như phân, cám, bã đậu, bột 

đậu nành. Cá sống ở tầng nước giữa và tầng trên, bơi lội hoạt bát. Cá thướng đi ăn 

theo đàn, khi ăn đớp nước lọc thức ăn.  

2.3 Cá chép 

− Cá chép phân bố rộng trong sông ngòi, ao hồ, ruộng ở hầu hết các tỉnh phía Bắc 

Việt Nam. Cá có nhiều dạng hình như: Cá chép trắng, chép cẩm, chép hồng, chép 
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đỏ, chép lưng gù, chép thân cao, chép Bắc Kạn v.v... là loài cá có giá trị kinh tế 

cao. 

− Cá chép sống ở tầng 

đáy các vực nước, nơi 

có nhiều mùn bã hữu 

cơ, thức ăn đáy và cỏ 

nước. Cá có thể sống 

được trong điều kiện 

khó khăn khắc nghiệt, 

chịu đựng được nhiệt 

độ từ 0-400C, thích 

hợp ở nhiệt độ từ 20-270C.  

−  Cá chép ăn tạp, ăn động vật không xương sống ở đáy. Thức ăn của cá khá đa dạng 

như mảnh vụn thực vật, rễ cây, các loài giáp xác (Copeporda, Decaporda, 

Gatstropoda), ấu trùng muỗi, ấu trùng côn trùng, thân mềm.  

− Tuỳ theo kích cỡ cá và mùa vụ dinh dưỡng mà thành phần thức ăn có sự thay đổi 

nhất định. Ngoài thức ăn tự nhiên có trong thuỷ vực, cá còn ăn thức ăn nhân tạo 

như cám nổi. 

2.4. Cá trê 

− Nói chung, các loài cá Trê đều có tính chịu đựng cao với môi trường khắc nghiệt 

như: ao tù, mương rãnh, nơi có hàm lượng oxy thấp do cơ thể cá Trê có cơ quan 

hô hấp phụ gọi là "hoa khế" giúp cá hô hấp được nhờ khí trời. Cá trê vàng lai rất 

mau lớn, trong điều kiện nuôi với mật độ thích hợp thức ăn đầy đủ, sau 3 – 4 tháng 

nuôi cá sẽ đạt trọng lượng trung bình từ 200 – 500g/con. Cá sống trong môi trường 

nước hơi phèn và trong điều kiện nước hơi lợ, độ mặn 0-5‰. Cá phát triển tốt 

trong môi trường nước có độ pH trong khoảng từ 5,5 – 8,0. Trê lai nuôi ít bị bệnh, 

chúng thường chui rúc đào hang dễ làm hỏng bờ ao. Khi mặt nước ao nuôi cao xấp 

xỉ bờ ao, cá thường phóng lên bờ. Cá trê lai hoạt động bơi lội và ăn mạnh vào 

chiều tối và mờ sáng. 

− Cá Trê có đặc tính ăn tạp, thức ăn chủ yếu là động vật. Trong tự nhiên cá Trê ăn 

côn trùng, giun, ốc, tôm, cua, cá. Ngoài ra trong điều kiện ao nuôi cá Trê còn có 

Hình 3: Cá Chép 

 

Nguồn: <www.thucphamthuyhaisan.com> 
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thể ăn các phụ phẩm từ trại chăn nuôi, nhà máy chế biến thủy sản, chất thải từ lò 

mổ.  

Hình 4: Cá Trê Lai 

 

− Mùa vụ sinh sản của cá Trê bắt đầu vào mùa mưa từ tháng 4 - 9 tập trung chủ yếu 

vào tháng 5 - 7. Trong điều kiện nuôi thích hợp, cá có thể sinh sản nhiều lần trong 

năm (4 - 6 lần).  Nhiệt độ thích hợp để cá sinh sản từ 250C – 320C. Sau khi cá sinh 

sản xong ta có thể nuôi vỗ tái phát dục khoảng 30 ngày thì cá có thể tham gia sinh 

sản trở lại (http://niengiamnongnghiep.vn. 2012) 

3  KỸ THUẬT NUÔI CÁ- LÚA 

3.1  Thiết kế ruộng nuôi  

− Ruộng nuôi lý tưởng phải đảm bảo nguồn nước tốt và không có phèn tiềm tàng. 

− Kích thước ruộng nuôi tùy thuộc vào diện tích đất canh tác của nông hộ, bình quân 

dao động từ 0,3 - 2 ha. 

− Ruộng càng rộng, vùng cho cá trú ẩn càng sâu càng tốt.  

− Có thể thiết kế theo nhiều dạng như: dạng mương chữ L, dạng mương trung tâm, 

dạng mương xương cá… 

a. Bờ bao quanh 

− Tác dụng: Giữ không cho cá ra ngòai; giữ nước không bị rò rĩ; thuận tiện đi lại 

trên bờ để chăm sóc, quản lí ruộng. 

− Bờ bao quanh được đắp với diện tích như sau: 

o Chiều rộng mặt bờ 1- 2 m 
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o Chiều rộng chân bờ 2- 4 m 

o Chiều cao bờ phải cao hơn mực nước cao nhất trong năm 20 cm  

 
Hình 5: Mặt cắt ngang ruộng lúa nuôi cá lúa kết hợp 

 

Hình 6: Một số hình ảnh mô hình cá lúa 

(Nguồn: internet, 2012) 

b. Mương bao quanh  

− Tác dụng: Giữ và duy trì sự hoạt động của cá, khi phải sử dụng thuốc bảo vệ thực 

vật để phòng trừ và trị bệnh cho lúa; giữ được lượng nước quanh năm, để chứa cá 

khi làm đất gieo cấy lúa cho các vụ sản xuất kế tiếp; nuôi giữ và dồn cá khi thu 

hoạch. 

− Mương được thiết kế  như sau:  

o Đào cách bờ 0,5 m để tránh đất đá xoáylở từ bờ xuống mương 

o Chiều rộng mương: Bề rộng mặt 3 m; Bề rộng đáy là 2- 2,5 m 

o Chiều sâu mương bao là 1- 1,2 m 

o  Mương dốc dần về phía cống 
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c. Cống 

− Tác dụng: Tháo nước cho ruộng lúa sạ, cấy lúa khi sử dụng thuốc trừ sâu, khi thu 

hoạch; chủ động điều tiết ruộng nước cấp và thoát nước cho ruộng. 

− Mỗi ruộng cần có một cống, cống có thể bằng xi măng, ống sành hay gỗ tùy điều 

kiện gia đình, tốt nhất nên dùng cống xi măng. 

3.2 Cải tạo ruộng nuôi 

− Đây là khâu quan trọng ảnh hưởng quyết định đến năng suất cá nuôi.  

− Sau khi thu hoạch lúa, dọn sạch rơm rạ, cỏ trên ruộng lúa; sên vét lớp bùn đáy ở 

mương bao, chỉ để lại lớp bùn 15 - 25 cm. Cho nước vào ngập ruộng ngâm vài 

ngày rồi xả bỏ. Những ruộng có hệ thống mương bao mới đào thì cần lấy nước vào 

ngâm vài lần để rửa và xổ phèn. 

− Bón vôi: sử dụng vôi nung (CaO) hoặc vôi nông nghiệp (CaCO3): 10- 15 

kg/100m2. Bón vôi sau khi đáy mương bao đã được tát cạn, vôi được rải khắp 

mương và bờ ruộng. Bón vôi ngoài việc diệt tạp, tiêu độc đáy mương nó còn tạo 

điều kiện pH cao thích hợp trong việc tạo thức ăn tự nhiên ban đầu có ích cho cá 

nuôi giai đoạn nhỏ. 

− Phơi mặt ruộng và đáy mương bao khoảng 2 – 3 ngày, tránh phơi quá lâu mặt 

ruộng bị nứt nẻ làm xì phèn. 

− Cấp nước vào ruộng nuôi phải qua lưới lọc (lưới cước a = 0,3 mm) để ngăn chặn 

địch hại và tép, cá tạp vào làm giảm sản lượng nuôi và cạnh tranh thức ăn. Khi 

mực nước trong mương bao đạt 1- 1,5m, tiến hành thả giống. 

− Bón phân vô cơ NPK với lượng 300g/100m2 kết hợp với phân chuồng hoặc phân 

xanh với lượng 30 – 50kg/100m2 để tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho cá. 

3.3 Chọn giống  

3.3.1 Giống cá: 

− Cá giống cỡ 4-8 cm/con, hoặc cỡ cá giống từ 200 - 300 con/kg.  

− Chất lượng con giống: cá không bị xây xát, bơi lội linh hoạt, không bị bệnh, đều 

cỡ, màu sắc sáng bong 

− Khi chọn các loài cá thả nuôi trong ruộng lúa cần lưu ý:  
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o Đối tượng nuôi phải có khả năng thích nghi, phát triển tốt và ăn các loại 

thức ăn tự nhiên có sẵn trong ruộng.  

o Khả năng đầu tư thức ăn, phân bón của người nuôi.   

o Thị hiếu của người nuôi và nhu cầu của thị trường tiêu thụ. 

o Các đối tượng phổ biến hiện nay được nuôi trong ruộng lúa là: chép, rô phi, 

sặc rằn, rô đồng, mè vinh. 

3.3.2 Giống lúa: 

Tuỳ theo đặc điểm môi trường và thời tiết của mỗi địa phương, có thể chọn các 

loại giống lúa khác nhau. Ví dụ, một số giống lúa chịu úng ngập, chịu mặn tại xã 

Hương Phong, huyện Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế như lúa chiên đen,chiên 

trắng (TT Huế, 2012) và nếp rằn; giống lúa DV108, SH2 có khả năng thích nghi 

với vùng trũng thấp, nhiễm phèn, mặn tại Bình Định (Internet, 2012) 

Ngoài ra, một số giống lúa có khả năng chống chịu hạn, phèn mặn, thích ứng với 

biến đổi khí hậu (Báo Nông nghiệp, 2011): 

o Giống lúa OM5464: Tổ hợp lai OM3432/OM2490; ít nhiễm bệnh vàng lùn, 

lùn xoắn lá (VL-LXL); thích nghi vùng phèn, mặn; chống chịu được hạn 

diện rộng. 

o Giống lúa OM8923: Tổ hợp lai NCM/OM4059; hơi kháng rầy nâu (cấp 5), 

hơi kháng đạo ôn (cấp 3), ít nhiễm bệnh VL-LXL; thích nghi vùng phèn 

mặn. 

o Giống lúa OM6377: Tổ hợp lai IR64/Type3-123; kháng rầy nâu, kháng đạo 

ôn (cấp 3); ít nhiễm bệnh VL-LXL, thích nghi với vùng phèn mặn. 

o Giống lúa OM6932: Tổ hợp lai OM 4088/OM 5472; kháng rầy nâu (cấp 5), 

hơi nhiễm đạo ôn (cấp 5); ít nhiễm bệnh VL-LXL; thích nghi vùng phèn 

mặn. 

3.4 Mật độ thả 

− Mật độ cá thả nuôi còn tuỳ thuộc vào mức độ màu mỡ của nước và lượng thức ăn 

cung cấp bổ sung. Do vậy trong ruộng lúa, có nhiều mật độ thả khác nhau vì tùy 

thuộc theo cách quản lý của mỗi người (xem bảng bên dưới).   
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− Đối tượng nuôi chính chiếm 50% số lượng cá thả nuôi, còn lại là các loài khác. 

Những ao có nhiều ốc, cá nhỏ, tép nên thả các đối tượng cá chép, rô phi, thát lát 

làm chính. Những ao có nhiều nguồn phân hữu cơ thì nên thả chính các loài như rô 

phi, chim trắng, trê lai.  

Bảng 1: MẬT ĐỘ NUÔI THEO KHẢ NĂNG QUẢN LÝ RUỘNG NUÔI 

Khả năng quản lý ruộng nuôi Mật độ nuôi 

(con/m2) 
Ghi chú 

Không cung cấp thức ăn bổ sung  0,5 - 1  

Cung cấp thức ăn bổ sung phụ phế 

phẩm nông nghiệp  

2 Khẩu phẩn 2-3%/khối 

lượng cá/ngày  

Ruộng có đầu tư thức ăn bổ sung 

thường xuyên  

3-5 Khẩu phẩn 5-7%/khối 

lượng cá/ngày 

3.5 Vận chuyển và thả cá 

− Nên vận chuyển cá lúc trời mát để tránh gây tổn thương và sức khỏe của cá. Nên 

thả cá lúc sáng sớm hay chiều mát. Trước khi thả cá cần ngâm bao trong nước ao 

từ 20 – 30 phút để cân bằng nhiệt độ bên trong và bên ngoài môi trường nước. Khi 

nhiệt độ bên trong và bên ngoài bao tương đối cân bằng, tiến hành mở miệng bao 

chứa cá cho nước bên ngoài vào trong bao, sau đó hạ từ từ cho cá bơi ra ngoài. 

3.6 Chăm sóc và quản lý 

3.6.1 Thức ăn 

− Để cá nuôi có thể phát triển tốt, ruộng lúa rất cần được bổ sung thức ăn cho cá 

nuôi nhằm đảm bảo chất lượng dinh dưỡng và lượng cho ăn. 

−  Thức ăn tươi bao gồm cá, tép, cua, ốc, hến...các phế phẩm từ nhà máy chế biến 

thủy sản.  

− Thức ăn viên (công nghiệp), thức ăn tự chế biến: các thành phần dinh dưỡng đã 

được phối chế phù hợp với từng giai đoạn tăng trưởng của đối tượng nuôi. Qui 

trình công nghệ sản xuất thức ăn hiện đại đảm bảo chất lượng thức ăn, thời gian 

bảo quản lâu, hệ số thức ăn thấp, ít ảnh hưởng đến chất lượng nước trong hệ thống 

nuôi. Trong quá trình nuôi, tuỳ vào điều kiện thực tế, có thể kết hợp thức ăn viên 

và thức ăn tự chế biến.  
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− Ngoài ra, sử dụng phân heo, gà, phụ phẩm lò mổ để làm thức ăn cho các loài cá 

chim trắng, rô phi, trê lai và để gây màu nước. 

− Một số công thức thức ăn được phối trộn như sau:  

o Công thức 1: Cám 70% + Bột cá 25% + Chất kết dính 5%  

o Công thức 2: Cám 70% + Ốc ruột xay nhỏ 25% + Chất kết dính 5% 

3.6.2  Phương pháp cho ăn 

− Trong thời gian đầu cá còn nhỏ khả năng bắt mồi kém, yêu cầu thức ăn có chất 

lượng dinh dưỡng cao, do đó nên sử dụng thức ăn viên nổi (hàm lượng đạm từ 25 

– 30 %). Khi cá lớn bằng 30 – 50 g/con nên cho ăn bổ sung thức ăn tinh như tấm 

nấu chín phối trộn với bột cá hoặc ốc, cua xay nhỏ.  

− Với mật độ nuôi 0,5 – 1 con\m2,  không nên cung cấp thức ăn bổ sung  

− Với mật độ nuôi 2 - 3 con/m2, nên cung cấp thức ăn bổ sung bằng những phụ phế 

phẩm nông nghiệp ở địa phương, khẩu phần 2 - 3%/khối lượng cá/ngày. 

− Với mật độ nuôi 4-5 con/m2, khẩu phần thức ăn bổ sung từ 4-5 %/khối lượng 

cá/ngày. 

− Lượng thức ăn có thể  thay đổi theo tháng nuôi: Hai tháng đầu 10 % trọng lượng 

cá, tháng thứ 3-4 cho ăn 7 %, tháng 5-6 cho ăn 5 % và những tháng sau cho ăn 3% 

. Chú ý lượng cho ăn phải được điều chỉnh tùy theo mức độ ăn mồi của cá.  

− Để điều chỉnh lượng cho ăn phù hợp cần lưu ý một số yếu tố như: 

o Theo dõi mức độ ăn mồi của cá, nếu sau 30 phút cá ăn hết là đạt yêu cầu. 

Trường hợp cá ăn hết nhanh trong thời gian ngắn thì phải tăng thêm lượng 

thức ăn.  

o Khi nước ao bẩn hay có mùi nên giảm lượng cho ăn.  

o Thời kỳ sử dụng nông dược trên ruộng. Lúc này cá ở dưới mương 10 – 15 

ngày, cho cá ăn bằng cách rãi điều trên mặt hoặc cho ăn vào sàn tập trung ở 

nhiều nơi trong mương. 

− Lưu ý:  

o Vào những ngày nhiệt độ tăng cao hoặc thời tiết lạnh cần chú ý đến lượng 

thức ăn cho cá. Liều lượng thức ăn nên giảm vào thời tiết nắng nóng vì khi 
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thời tiết quá nóng, cá sẽ giảm ăn. Do đó, nên cho cá ăn một lần vào lúc sáng 

sớm hoặc chiều mát. 

o Lượng thức ăn thừa sẽ nhanh chóng phân hủy làm môi trường nước thiếu 

oxy hòa tan trong nước dẫn đến cá dễ bị ngột, quan sát ta thấy cá thường nổi 

đầu vào sáng sớm. Ngoài ra, nhiệt độ tăng là điều kiện thuận lợi cho sự phát 

triển của các loài gây hại. 

3.6.3 Quản lí ruộng và cá nuôi 

− Sau khi lúa sạ 3 – 5 ngày tiến hành cho nước vào ruộng, sau đó điều chỉnh mực 

nước theo tốc độ phát triển của cây lúa, nhằm mục đích tạo điều kiện cho cây lúa 

tăng trưởng tốt, đồng thời ngăn chặn và hạn chế cỏ dại phát triển. 

− Khi cần sử dụng thuốc trừ sâu  hoặc phân bón hóa học cho lúa thì rút nước cho cá 

xuống mương và đảm bảo thời gian cách ly mới cho cá lên ruộng lúa.  

− Hạn chế tối đa việc sử dụng thuôc bảo vệ thực vật. Khi cần thiết phải sử dụng 

thuốc nên sử dụng các nông dược có nguồn gốc sinh học.  

− Khi chất lượng nước trong ruộng nuôi biến đổi màu, có hiện tượng bẩn, nước có 

mùi hôi,... cá nổi đầu vào sáng sớm, chỉ nên thay nước khoảng 20 - 30 % để tránh 

tình trạng cá bị sốc. Lưu ý khi thay nước phải xác định được nguồn nước cấp  đảm 

bảo yêu cầu về chất lượng nước. Việc thay nước sẽ làm tăng thêm oxy, giảm các 

chất độc trong hệ thống nuôi, kích thích cá hoạt động và bắt mồi. 

− Thường xuyên sử dụng vôi nông nghiệp bón cho ruộng nuôi để duy trì pH và 

phòng bệnh cho cá nuôi với lượng 2 – 3 kg/100m2 mương. 

− Vào đầu mùa mưa, mùa ngập lũ phải thường xuyên kiểm tra đăng, cống,...dọn cỏ 

quanh bờ bao  tránh để nước dâng cao ngập cỏ gây phân huỷ vật chất hữu cơ làm 

suy giảm hàm lượng oxy cho hệ thống nuôi kết hợp. 

− Thường xuyên kiểm tra bờ ao, cống và lưới bao để tránh cá thoát ra ngoài khi có 

mưa nhất là vụ  lũ tiểu mãn vào cuối vụ đông xuân. 

3.7 Thu hoạch cá nuôi 

− Sau khi nuôi cá khoảng từ 4 – 5 tháng, kích cỡ cá đạt 0.3-0.5 kg\con, tiến hành thu 

hoạch. Kích cỡ cá thu hoạch tùy theo nhu cầu thị trường tại thời điểm thu hoạch và 

đối tượng nuôi.  
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− Sau 6 - 7 tháng nuôi, kích cỡ cá đạt khoảng 0.4-0.8 kg\con, bơm nước hạ dần mức 

nước ruộng  để cá tập trung xuống mương bao, sau  đó dùng lưới kéo, số còn lại 

tát cạn và thu hoạch bằng tay.  

− Những vùng ruộng trũng bị ảnh hưởng lớn bởi lũ lụt phải thu cá trước khi lũ về để 

tránh thất thoát. 

 
(Ảnh: Internet, 2012) 

4 PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH CÁ 

− Trong mô hình nuôi cá lúa, vì mật độ nuôi thấp nên cá có thể ít bệnh hơn. Tuy 

nhiên, bệnh cá có thể xảy ra nếu chúng ta không biết cách phòng bệnh.  

− Nguyên nhân cá bị bệnh là do  sự có mặt của mầm bệnh: Vi rút, vi khuẩn, nấm và 

điều kiện môi trường.  

4.1  Cách phòng bệnh:  

− Tăng cường sức khoẻ đàn cá nuôi  như chọn đàn giống khoẻ mạnh,  ít mang mầm 

bệnh, dùng đàn giống khoẻ mạnh ở địa phương; nuôi mật độ thích hợp; tạo điều 

kiện môi trường ao nuôi thích hợp cho cá nuôi. Thỉnh thoảng bổ sung vitamin C 

trong thức ăn với liều lượng 5- 10g/100 kg cá . 

− Tiêu diệt ngăn chặn và kìm hãm sự phát triển của mầm bệnh:  Tẩy dọn ao kỹ trước 

khi nuôi; xử lý nguồn nước trước khi đưa vào ao nuôi; ngăn chặn tác nhân gây 

bệnh xâm nhập qua thức ăn. 

− Quản lý điều kiện môi trường : đảm bảo nguồn nước trong sạch trong ao nuôi; 

quản lý chất thải; quản lý yếu tố môi trường: độ pH, hàm lượng O2, quản lý các 

chất độc, duy trì độ pH, và định kỳ bón vôi xuống ao. 
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4.2 Một số bệnh thường gặp và cách trị bệnh :  

− Bệnh lở loét: Triệu chứng bệnh lý:cá ít ăn, bơi lội lờ đờ, nhô đầu lên khỏi mặt 

nước; da sậm lại, xuất hiện những vết ăn mòn màu đỏ hoặc màu xám trên đầu, các 

vây và cuống đuôi; có những vết loét ăn sâu đến xương, cơ bị thối rữa, đôi khi ăn 

cụt cả phần đuôi và cuối cùng cá chết. 

o Xử lý nước ao cá bệnh: Dùng vôi bột liều lượng 2-6 kg/100m3 nước. 

o Xử lý cá bệnh: Trộn một số kháng sinh vào thức ăn: Dùng KN 04 - 12 : 0,2 

kg/100 kg cá/ngày,  dùng trong 3 ngày 

o Nên bổ sung thêm Vitamin B1,Vitamin C, hoặc Premix vitamin vào thức ăn 

và dùng liên tục 5-7. 

− Bệnh nấm thuỷ mi (nấm nước, bệnh mốc da ở cá):  

o Triệu chứng bệnh lý: Khi bị bệnh, trên da cá xuất hiện những vùng trắng 

xám, trên đó có  những sợi nấm nhỏ, mềm tua tủa. Sau vài ngày sợi nấm 

phát triển đan chéo vào nhau thành búi trắng như bông có thể nhìn thấy bằng 

mắt thường (để cá bệnh vào xô nước dễ quan sát hơn). 

o  Xử lý cá bệnh:  Tắm cá bệnh trong nước muối 2-3 kg/100 lít nước (cá lớn) 

trong thời gian 10-15 phút. 

−  Bệnh viêm ruột ở cá:  

o Triệu chứng bệnh lý:Cá kém ăn, bỏ ăn; bụng cá trương to,  có ban đỏ,  hậu 

môn đỏ lồi; xoang cơ thể tích dịch,  thành ruột bị viêm và chảy máu,  trên 

thành ruột có màu đỏ,  dịch vàng hay hồng chảy ra từ hậu môn. Cá vận động 

chậm chạp, bơi tách đàn, chết nhanh. 

o Xử lý cá bệnh: - Cho Ca(OCl)2 rắc xuống ao với nồng độ 1g/m3 nước để 

diệt vi khuẩn ngoài môi trường nước; hoặc dùng Sunfaguanidin trộn vào 

thức ăn để diệt vi khuẩn bên trong cơ thể.  
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4.3 Một số hình ảnh về bệnh ở cá 

Hình 7: Bệnh xuất huyết ở cá Rô phi Hình 8: Bệnh nấm thủy mi 

 

 

(Nguồn: Internet, 2012) 
 
 

Hình 9: Bệnh viêm ruột ở một số loài cá 

 
(Nguồn: Internet, 2012) 
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