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1. Đối tượng quan trắc, giám sát: 

 Quan trắc, giám sát môi trường tại các vùng nuôi tôm nước lợ, vùng sản xuất 

giống tôm nước lợ và nuôi tôm hùm. 

2. Thời gian quan trắc: 9-12/4/2018 

3. Đặc điểm thời tiết tại thời điểm quan trắc: 

 Thời tiết tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận ít mây đến 

mây thay đổi, trời nắng. Vùng biển ven bờ Phú Yên và Khánh Hòa có gió Đông bắc 

đến Đông cấp 4, biển bình thường. 

4.Thông số quan trắc môi trường: 

 -  Môi trường nước cấp tại các vùng nuôi tôm nước lợ:  

 Các thông số lý, hóa chất lượng môi trường nước cấp tại các điểm quan trắc 

Vinh Quang và Đông Đi n  Bình Định ,  n Ninh Đông và Hòa Hiệp Nam  Phú Yên , 

Xuân Đông và Tân Thủy  Khánh Hòa  đ u phù hợp cho nuôi tôm nước lợ. Chưa phát 

hiện vi khuẩn V. parahaemolyticus và tảo độc trong các mẫu nước thập được. Tuy 

nhiên, mật độ vi khuẩn Vibrio vượt giá trị cho phép tại Đông Đi n (3,7 x 10
3 

cfu/ml) 

và Xuân Đông  1,6x10
3
 cfu/ml). 

 - Môi trường nước cấp ở các vùng sản xuất giống tôm nước lợ Ninh Thuận: 

 + Ô nhiễm NH3 (0,207 mg/l) chưa vượt giới hạn cho phép nhưng tăng gấp 6 lần 

so với cuối tháng 3/2018  0,034 mg/l ;    

 + Mật độ vi khuẩn Vibrio vượt 1,3-2,4 lần giá trị cho phép ở  n Hải và vượt 

1,2 lần ở Lạc Sơn 1; 

 + Chưa phát hiện V. parahaemolyticus và thành phần tảo độc trong các mẫu 

nước kiểm tra.  

 - Môi trường nước tại các thủy vực nuôi tôm hùm lồng:  

 Hầu hết các thông số lý, hóa môi trường nước tại các vùng nuôi tôm hùm ở Phú 

Yên (Phú Mỹ, Phước Lý, Mỹ Thành  và Khánh Hòa  Đầm Môn, Xuân Tự, Vũng 

Ngán  đ u nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép. Một số chỉ tiêu chưa thích hợp, cụ 

thể như sau: 

  + Hàm lượng oxy hòa tan trong nước (DO) thấp ở các vị trí ven bờ và khu nuôi 

tại Phú Mỹ  5,12-5,16 mg/l), Mỹ Thành  6,02-6,10 mg/l , Xuân Tự  5,40-6,10 mg/l); 

Riêng tại Phước Lý oxy hòa tan thấp ở khu nuôi (5,92 mg/l); 

 + Hàm lượng NH3-N vượt giới hạn tại khu nuôi Phước Lý  0,195 mg/l  và tăng 

gấp 1,4 lần so với đợt 1 của tháng 4/2018  0,138 mg/l ; 



 + Mật độ vi khuẩn Vibrio vượt giá trị giới hạn cho phép ở một số vị trí thu mẫu 

ở Phú Yên (vượt 10 lần ở ven bờ vùng nuôi Phú Mỹ, vượt 2,2 lần ở khu nuôi Mỹ 

Thành và 2,9 lần ở khu nuôi Phước Lý  và Khánh Hòa (vượt 3,6 lần ở ven bờ và 15 

lần ở khu nuôi Xuân Tự); 

  + Nhóm tảo silic chiếm ưu thế trong các mẫu nước tại các vùng quan trắc ở Phú 

Yên và Khánh Hòa nhưng chưa phát hiện thành phần tảo có khả năng gây hại cho tôm 

hùm nuôi. 

  Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng môi trường nước ở phụ lục 1, 2. 

5. Giám sát dịch bệnh thủy sản 

  - Vùng nuôi tôm nước lợ ở Bình Định: Các ao nuôi ở đã bắt đầu thả nuôi vụ 1. 

Thời gian thả giống được từ 1 đến 5 ngày tuổi. 

  - Vùng nuôi tôm hùm tại Xuân Phương, Xuân Yên (Phú Yên): Tại thời điểm 

khảo sát, tôm hùm nuôi có biểu hiện bệnh chủ yếu là sữa, một số bị bệnh đỏ thân và 

đen mang. Phân tích 18 mẫu tôm  Xuân Phương 9 mẫu; Xuân Yên 9 mẫu  cho kết quả 

6/18  chiếm 33,3%  mẫu dương tính với Rickettsia like bacteria (RLB) và 3/18 

(16,7%  mẫu dương tính với V. alginolyticus trong các mẫu tôm kiểm tra. 

  - Vùng nuôi tôm hùm tại Đầm môn( Khánh Hòa): Tại thời điểm khảo sát, bệnh 

sữa xuất hiện với tỷ lệ nhiễm bệnh khoảng 33,3% số hộ giám sát. Phân tích 9 mẫu tôm 

ở các hộ giám sát cho kết quả 4/9 (44,4%) mẫu dương tính với Rickettsia like bacteria 

(RLB), và 2/9 (22,2%  mẫu nhiễm V. alginolyticus trong các mẫu tôm hùm kiểm tra. 

6. Khuyến cáo  

  - Đối với các vùng nuôi tôm nước lợ:  

  + Lấy nước: Đối với hai nguồn nước cấp tại Đông Đi n  Bình Định  và Xuân 

Đông  Khánh Hòa  cần xử lý diệt khuẩn ở ao lắng trước khi cấp vào ao nuôi. Các 

vùng nuôi còn lại có thể lấy nước vào ao chưa lắng để sử dụng. 

  + Quản lý môi trường ao nuôi: Tăng cường quạt nước khi trời nắng nóng hoặc 

mưa lớn; bón vôi xung quanh bờ ao khi trời mưa lớn giúp ổn định môi trường nước 

ao. Các ao nuôi cần định kỳ sử dụng chế phẩm sinh học để giảm thiểu tích lủy ô 

nhiễm trong quá trình nuôi; 

  + Con giống: Các hộ chuẩn bị thả giống cần chọn con giống có chất lượng tốt 

và nên thả mật độ thích hợp để giảm các yếu tố gây ô nhiễm môi trường và bệnh. 

  - Đối với các vùng sản xuất giống tôm nước lợ:  

  Các vùng sản xuất giống tôm nước lợ ở  n Hải và Cà Ná có thể lấy nước 

nhưng cần xử lý, khử trùng triệt để nguồn nước trước khi sử dụng.  

  - Đối với các vùng nuôi tôm hùm:  

  + Các vùng nuôi tôm hùm Phú Mỹ, Mỹ Thành và Phước Lý  Phú Yên  và 

Xuân Tự  Khánh Hòa  đ u có hàm lượng oxy hòa tan chưa thích hợp cho tôm hùm 

nuôi, mật độ vi khuẩn Vibrio cao. Do đó, người nuôi cần vệ sinh lồng bè, hạn chế hàu 

bám để tạo đi u kiện trao đổi nước trong và ngoài lồng nuôi, san thưa mật độ tôm 

nuôi;  

  + Uớc lượng lượng thức ăn cho tôm nuôi, kiểm tra thu gom thức ăn thừa đặc 

biệt vào những ngày thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ nước tăng cao. Ngoài ra, cần 

loại bỏ hoàn toàn vỏ tôm lột, tôm chết và rác thải sinh hoạt ra khỏi khu vực nuôi để 

hạn chế ô nhiễm môi trường vùng nuôi; 

   








