
 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BÌNH ĐỊNH 

      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 2015) 

                                                                                                                                                                                Ngày lấy mẫu: 27/7/2015  

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) 

Hoài Mỹ 

(Cầu Hoài 

Hải) 

Tam Quan 

Bắc 

(Trường 

Xuân) 

Ngưỡng 

thích hợp 

cho tôm 

Nhiệt độ (
o
C) 28 27 28 27 27 27 27 27 28 20 - 30 

pH 7,8 8,2 8,0 7,4 7,8 7,8 6,8 7,4 7,2 7,5 - 8,5 

Độ mặn ( ‰) 33 17 30 4 36 36 36 25 27 10 - 25 

Độ kiềm (mg/l) 114,4 83,2 135,2 83,2 104 114,4 114,4 104 114,4 80 - 120 

COD (mg/l ) 6,4 6,4 6,4 4,8 4,8 7,2 7,2 7,2 7,2 ≤ 6,8 

NH3 (mg/l ) 0,11 0,12 0,13 0,14 0,14 0,15 0,12 0,13 0,11 ≤ 0,1 

NO3
- 
(mg/l ) 0,31 0,24 0,37 0,21 0,37 0,45 0,47 0,39 0,41 ≤ 1 

NO2
-
 (mg/l) 0,003 0,002 0,008 0,006 0,008 0,012 0,012 0,008 0,013 ≤ 0,1 

PO4 (mg/l) 2,16 1,86 0,9 0,81 0,43 0,21 0,48 1,23 0,91 ≤ 1 

Vibrio (Kl/ml ) 0,7.10
3
 0,3.10

3
 0,9.10

3
 0,08.10

3
 1,2.10

3
 1,2.10

3
 1,3.10

3
 1,1.10

3
 0,1.10

3
 ≤ 1.10

3
 

  
I. Chất lượng môi trường nước tại các điểm quan trắc          

1. Thông số nhiệt độ: Dao động từ  27
0
C - 28

0
C (từ 06giờ 00  –  08giờ 00).          

2. Thông số pH: Dưới ngưỡng tại Phước Hòa, Mỹ Thành, Hoài Mỹ, Tam Quan Bắc; các điểm còn lại nằm trong ngưỡng thích hợp.   

             3. Thông số độ mặn: Dao động từ  4‰ – 36‰; thấp dưới ngưỡng tại Phước Hòa; cao tại Nhơn Bình, Phước Thuận, Cát Khánh, Mỹ Chánh, Mỹ Thành, Tam Quan 

Bắc.           

4. Thông số độ kiềm: Vượt ngưỡng tại Phước Thuận; các điểm còn lại nằm trong ngưỡng thích hợp.                                   

5. Thông số COD: Vượt ngưỡng tại Mỹ Chánh, Mỹ Thành, Hoài Mỹ, Tam Quan Bắc; các điểm còn lại nằm trong ngưỡng thích hợp.   

6. Thông số NH3: Vượt ngưỡng tại tất cả các điểm. Dao động vượt ngưỡng từ  0,11 – 0,15 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 Nhơn Bình, Nhơn Hội, Hoài Mỹ; các điểm còn lại nằm trong ngưỡng thích hợp.        

10. Thông số Vibrio: Vượt ngưỡng tại Cát Khánh, Mỹ Chánh, Mỹ Thành, Hoài Mỹ; các điểm còn lại nằm trong ngưỡng thích hợp.                

- Tảo có lợi: xuất hiện với mật độ thấp ở Cát Khánh (Rhizosolenia+).         

- Tảo không có lợi: Phước Thuận, Mỹ Thành (Oscillatoria+++); Phước Hòa (Microcystis+++); Tam Quan Bắc (Gymnodinium+++). 

II. Đề xuất  

- Đa số các điểm quan trắc có thông số hàm lượng NH3 cao dùng sản phẩm vi sinh, Zeolite; vùng có hàm lượng Vibrio cao cần tăng cường các biện pháp khử trùng 

nguồn nước trước khi cấp vào ao, sau đó bổ sung chế phẩm sinh học vào ao nuôi để hạn chế sự phát triển của vi khuẩn, đối với vùng có pH thấp cần bón vôi để tăng 

độ kiềm.     

- Hiện nay tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, đồng thời có xảy ra những đợt mưa giông làm biến đổi môi trường ao nuôi không có lợi cho sự sinh trưởng của tôm, 

người nuôi cần thực hiện: Rải vôi trước khi mưa; sau mưa tăng cường bón vôi và quạt nước để ổn định pH đồng thời tránh hiện tượng phân tầng nước trong ao nuôi, 

sử dụng vi sinh để phân hủy xác tảo chết.   

- Đối với những ao đã và đang thu hoạch: Xử lý chất đáy ao nuôi theo quy định, không xả thải ra vùng nuôi gây ô nhiễm nguồn nước ảnh hưởng đến cộng đồng.  

- Đối với những ao chuẩn bị nuôi vụ 2: Theo dõi kết quả QTMT, chọn nước tốt lấy vào ao nuôi, tuân thủ LTV nuôi tôm: thời gian thả, mật độ và phương thức 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: 27/7/2015  

             Địa điểm 

 

Chỉ tiêu 

 

Hồ Định Bình 

 

Ngưỡng thích hợp cho 

nuôi trồng thủy sản 

pH 9,0 7,0 - 8,5 

NH3 (mg/l ) 0,12 ≤ 0,1 

NO2
-
 (mg/l) 0,008 ≤ 0,01 

Vibrio (Kl/ml ) 0 ≤ 1.10
3
 

 

  

I. Chất lượng môi trường nước tại điểm quan trắc     

- Các thông số quan trắc: NO2
-
 (mg/l), hàm lượng Vibrio (Kl/ml) nằm trong ngưỡng thích hợp cho nuôi trồng thủy sản. Riêng thông số pH, NH3 (mg/l) 

vượt ngưỡng thích hợp.      

- Tảo  

+ Tảo có lợi xuất hiện với mật độ cao: Oocystis +++. 

+ Tảo độc xuất hiện với mật độ rất cao: Synechocystis ++++, Microcystis+++, Oscillatoria +++.    

II. Nhận xét  

- Chất lượng môi trường nước của đợt quan trắc với thông số pH, NH3 vượt ngưỡng thích hợp; có sự hiện diện của tảo độc với mật độ rất cao.    

- Thời tiết nắng nóng hiện nay là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại vi khuẩn, nấm… phát triển và gây bệnh cho cá, làm cho cá nuôi dễ bị sốc khiến cá 

dễ mắc bệnh hơn. Đồng thời, quá trình phân hủy chất hữu cơ tăng lên khiến môi trường nước bị tiêu hao nhiều ôxy và thải ra nhiều khí độc có hại cho 

cá. Do đó, người nuôi cần lưu ý thường xuyên vệ sinh lồng nuôi, điều chỉnh thức ăn phù hợp, tránh dư thừa thức ăn và bổ sung khoáng chất, vitamin C 

nhằm tăng sức đề kháng cho đối tượng nuôi.    
 

Bình Định, ngày  29  tháng  7  năm 2015                    

                     CHI CỤC TRƯỞNG                                                                                                                                                          

                     
 

 

                       

Võ Đình Tâm  

 


