
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BÌNH ĐỊNHd
CHI CỤC NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

A. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NTTS NƯỚC LỢ
(Kèm theo công văn số /CCNTTS-KT ngày tháng năm 2014)

Ngày lấy mẫu: 05/01/2015
Địa điểm

Chỉ tiêu

Nhơn
Bình

(Cầu số 5)

Nhơn Hội
(Khe củi)

Phước
Thuận
(Cống

Nhân Ân)

Phước Hòa
( Cống Tân

Đề)

Cát Khánh
(Cửa Đề

Gi)

Mỹ Chánh
(Trung
Xuân)

Mỹ Thành
(Vĩnh Lợi)

Mỹ An
(Bờ biển)

Hoài Mỹ
(Cầu Hoài

Hải)

Tam Quan
Bắc

(Trường
Xuân)

Ngưỡng
thích hợp
cho tôm

Nhiệt độ (oC) 24 24 24 24 25 25 24 24 24 24 20 - 30
pH 8,1 8,3 8,0 8,4 7,7 7,4 7,9 7,7 8,6 8,2 7,5 - 8,5
Độ mặn ( ‰) 15 10 18 4 34 17 29 34 5 10 10 - 25
Độ kiềm (mg/l) 93,6 93,6 98,8 88,4 83,2 83,2 83,2 83,2 93,6 104 80 - 120
COD (mg/l ) 4,8 4,8 6,4 6,4 6,4 4,8 4,8 4,8 6,4 6,4 ≤ 6,8
NH3 (mg/l ) 0,21 0,23 0,09 0,11 0,11 0,12 0,15 0,009 0,09 0,09 ≤ 0,1
NO3

- (mg/l ) 0,25 0,36 0,26 0,21 0,15 0,23 0,19 0,36 0,45 0,28 ≤ 1
NO2

- (mg/l) 0,002 0,008 0,003 0,004 0,005 0,008 0,007 0,002 0,003 0,003 ≤ 0,1
PO4 (mg/l) 0,98 0,19 1,12 0,98 0,09 0,18 0,9 0,98 1,12 1,12 ≤ 1
Vibrio (Kl/ml ) 1,2.103 0,95.103 1,1.103 0,5.103 1,2.103 1,2.103 1,2.103 1,1.103 0,5.103 1,2.103 ≤ 1.103

I. Chất lượng môi trường nước tại các điểm quan trắc
1. Thông số nhiệt độ: Dao động từ  240C - 250C (từ 12giờ 00 – 16giờ 00).
2. Thông số pH: Dưới ngưỡng tại Mỹ Chánh, vượt ngưỡng tại Hoài Mỹ; các điểm còn lại nằm trong ngưỡng thích hợp.
3. Thông số độ mặn: Dao động từ 4‰ – 34‰; thấp dưới ngưỡng tại Phước Hòa, Hoài Mỹ; cao tại Cát Khánh, Mỹ Thành, Mỹ An.
4. Thông số độ kiềm: Phù hợp tại tất cả các điểm.
5. Thông số COD: Phù hợp tại tất cả các điểm.
6. Thông số NH3: Vượt ngưỡng tại Nhơn Bình, Nhơn Hội, Phước Hòa, Cát Khánh, Mỹ Chánh, Mỹ Thành. Dao động vượt ngưỡng từ  0,11 – 0,23 mg/l.
7. Thông số NO3 : Tất cả các điểm đều nằm trong ngưỡng thích hợp.
8. Thông số NO2 : Tất cả các điểm đều nằm trong ngưỡng thích hợp.
9. Thông số PO4 : Vượt ngưỡng tại Phước Thuận, Hoài Mỹ, Tam Quan Bắc. Các điểm còn lại nằm trong ngưỡng thích hợp.
10. Thông số Vibrio: Phù hợp tại Nhơn Hội, Phước Hòa, Hoài Mỹ; các điểm còn lại vượt ngưỡng thích hợp.
- Tảo có lợi: Nhơn Hội, Phước Hòa, Mỹ An (Chaetoceros++++); Cát Khánh (Thalassionema+++); Mỹ Thành (Chaetoceros++++, Bacteriastrum++++); Hoài Mỹ
(Skeletonema++++).
- Tảo không có lợi: Nhơn Hội (Oscillatoria+++, Favella+++, Gymnodinium+++); Cát Khánh (Favella+++, Coscinodiscus+++); Mỹ Thành (Favella++++); Mỹ An
(Gymnodinium+++, Oscillatoria+++); Hoài Mỹ (Oscillatoria+++); Cát Khánh (Favella++++,Noctiluca++++, Gymnodinium++++).
II. Đề xuất
- Theo Lịch thời vụ nuôi tôm năm 2015, các vùng nuôi tôm trên cát bắt đầu thả nuôi tôm từ ngày 01/02/2015, người nuôi cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết khi
bước vào vụ nuôi; các vùng còn lại cần tăng cường tu sửa bờ ao, cống, cải tạo ao trước vụ nuôi 1-2 tháng.
- Hiện nay tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, xen lẫn giữa những ngày âm u là những đợt mưa rào và dông rải rác, mây thay đổi. Đề nghị người nuôi không
nên thả tôm trước Lịch thời vụ góp phần giảm thiểu nguy cơ bệnh dịch cho cộng đồng nuôi tôm.
- Chất lượng con nước trong đợt quan trắc nhìn chung tốt, tuy nhiên một số vùng có từ 3 thông số không nằm trong ngưỡng thích hợp cho tôm nuôi.



B. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NTTS NƯỚC NGỌT TẠI HỒ ĐỊNH BÌNH
XÃ VĨNH HẢO – HUYỆN VĨNH THẠNH

Ngày lấy mẫu: 05/01/2015
Địa điểm

Chỉ tiêu
Hồ Định Bình Ngưỡng thích hợp cho

nuôi trồng thủy sản

pH 9,1 7,0 - 8,5
NH3 (mg/l ) 0,09 ≤ 0,1
NO2

- (mg/l) 0,009 ≤ 0,01
Vibrio (Kl/ml ) 0,01.103 ≤ 1.103

I. Chất lượng môi trường nước tại điểm quan trắc
- Các thông số quan trắc: NH3 (mg/l), NO2

- (mg/l), hàm lượng Vibrio (Kl/ml) nằm trong ngưỡng thích hợp cho nuôi trồng thủy
sản. Riêng thông số pH vượt ngưỡng thích hợp.
- Tảo độc xuất hiện với mật độ rất cao: Synechocystis ++++, Ceratium++++, Oscillatoria+++ .
II. Nhận xét
- Chất lượng môi trường nước của đợt quan trắc với thông số pH vượt ngưỡng thích hợp; có sự hiện diện của tảo độc với mật độ

rất cao.
- Người nuôi chú ý thường xuyên vệ sinh nơi cho cá ăn, làm tốt công tác phòng trừ dịch bệnh như dùng vôi CaO đựng trong túi

vải (2 - 4 kg/10 m3 lồng), treo ở đầu dòng chảy hoặc nơi cá ăn, định kỳ 20 ngày/lần trộn Vitamin C (50 mg/kg cá/ngày) vào thức ăn để
tăng sức đề kháng cho cá. Lưu ý đến việc quản lý thức ăn không dư thừa.



C. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NTTS NƯỚC MẶN TẠI XÃ NHƠN HẢI – QUY NHƠN

Ngày lấy mẫu: 05/01/2015

Địa điểm

Chỉ tiêu
Nhơn Hải Ngưỡng thích hợp cho

nuôi trồng thủy sản

pH 7,7 7,5 - 8,5
Độ mặn ( ‰) 33 30 – 35
Độ kiềm (mg/l) 104 80 – 120
COD (mg/l ) 6,4 ≤ 6,8
NH3 (mg/l ) 0,05 ≤ 0,1
NO3

- (mg/l ) 0,31 ≤ 1
NO2

- (mg/l) 0,012 ≤ 0,1
PO4 (mg/l) 1,15 ≤ 1
Vibrio (Kl/ml ) 1,2.103 ≤ 1.103

I. Chất lượng môi trường nước tại điểm quan trắc
- Các thông số quan trắc: pH, độ mặn, độ kiềm (mg/l), COD (mg/l), NH3 (mg/l), NO3

- (mg/l), NO2
- (mg/l) nằm trong ngưỡng

thích hợp cho nuôi trồng thủy sản. Riêng hàm lượng PO4 (mg/l), hàm lượng Vibrio (Kl/ml) vượt ngưỡng thích hợp.
- Tảo độc xuất hiện với mật độ trung bình: Gymnodinium++.
II. Nhận xét
- Chất lượng môi trường nước của đợt quan trắc không ảnh hưởng xấu đến các đối tượng thủy sản (tôm hùm, ốc hương).
- Đối với tôm hùm: thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe tôm, loại bỏ cá thể yếu, vỏ lột xác và thức ăn dư thừa sau 2 đến 3

giờ cho ăn để hạn chế nguy cơ lây lan mầm bệnh, làm ô nhiễm cục bộ nền đáy và điều chỉnh lượng thức ăn vừa đủ. Định kỳ vệ sinh
lồng nuôi tránh bị rong rêu bám làm bít lỗ lưới. Thao tác kỹ thuật nuôi nên nhẹ nhàng, tránh sây sát cho tôm.

- Đối với ốc hương: Hàng ngày theo dõi lượng thức ăn để điều chỉnh cho phù hợp, thường xuyên vệ sinh để phòng bệnh./.
Bình Định, ngày 07 tháng 01 năm 2015

KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Man Thống Nhất




