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V/v thrc hin itch thi vi, Co
câu giông và rnt so giài pháp
k5 thut chü yêu cho nuôi
trông thñy san närn 2019
KInh gCri:
- Phông Nông nghip &PTNT huyn;
- Trtm Khuyên nông huyn;
- Tram Chàn nuôi và Thñ y huyn;
- U ban nhân dan các xã.
Thrc hin Cong van so 3802/SNNPTNT ngày 04/12/2018 cüa S& Nông
nghip và Phá triên nông thôn ye vic xây dirng, chi do Ltch thii vi, Co cu
giông và mt so giài pháp k thut chü yu cho nuôi trng thñy san nàm 2019;
Can ci dc dim sinh thai và diu kin tir nhiên v môi truè'ng, dc dim
sinh hpc cüa mt so loài thüy san dugc thà nuôi phü hçip vói diu kin sinE thai
và dtnh huâng phát triên kinh té nông nghip trên dja bàn huyn;
Can cir vào dir báo din bin thyi tiêt cüa vi.1 Dông Xuân 2018 - 2019 cüa
trung tam dir báo khi tuçYng thüy van trung ucmg: Dçr báo t1r nay den hêt näm
2018 së con khoâng 1 con bao ành hu&ng den dat lien khu vçrc các tinh Trung
B. Dôi vi mien Trung, mua tr nay den Têt Nguyen dan sê tuong dôi nhiêu.
Khà nàng cao, khu vc Trung B s xuât hin cac dçit mua 1ó trong tháng
12/20 18. Các dçit mua kéo dài ti1 3 - 5 ngày, sau do tm dmg 2 -, 3 ngày 1i xuât
hin các dcit mua tiêp theo. Tong luqng mua tix tháng 12/2018 den tháng 4/2019
phô biên mi1c thâp hon TBNN tr 20 - 50%. Trong müa Dông Xuân 2018 2019 th?yi gian xuât hin ret dam, ret hi có khà näng trnmg duong so vi trung
bInh (khoáng nta cuôi tháng 12/2018). Cácdçit ret dam, ret hai trong müa Dông
Xuân 2018 - 2019 không kéo dài, nhung van có the xuât hin các dt ret dam,
ret hi kéo dài tT 4 - 7 ngày tp trung trong tháng 01/2019 Va niia dâu tháng
02/20 19. Dir báo nen nhit trong khoàng th?ñ gian tIx tháng 01 den cuôi tháng 02
narn 2019 së khô và am, thIch hçp cho vic tha giông san xuât nông nghip.
UBND huyn de ngh phOng Nông nghip và PTNT huyn và UBND các xà to
chirc triên khai thirc hin ljch thai vi.i, co câu giông và các giài pháp k thut chü
yêu cho nuôi trông thüy san nam 2019 nhu sau:
I. Co' cu mt s di tuçng thüy san và thO'i vi thã giông
1. Co' cãu mt s dôi ttrqng nuôi chInh:
Các di tuqng nuôi truyn tMng gm các 1oi cá: Trim cO, trôi, me, chép,
rô phi don tInh, dieu hông...
Các di tugng môi grn các 1oi Ca: that lát, lang nha, tre lai, lóc...

Các déd tuçrng giá tri kinh t cao grn các 1oi cá nhu: cá niên, bong
tuçlng, luan...
2. Thôi diem thã giông và thu hoch:
- Thô'i diem thã giông: Tii 01/01/2019 - 30/4/2019.
- Thôi dirn kt thiic thu hotch: Toàn b thüy san nuôi nuôc ng9t phâi thu
hoch truóc ngày 31/10/2019 dê tránh thit hi do lü 1it, thiên tai.
3. S viii nuôi: Do dc dirn viing nüi, vào nina mua bão thu?mg có lü 1n
phá hông nhiêu cong trInh nuôi thüy san nên chi nuôi 01 vi/närn dôi vi cá dôi
tuclng nuôi ao; các dôi tu'çrng nuOi trong be xi mäng hoc be bt thI tny vào diêu
kiên và däc diem sinh hoc ma ta có the tInE toán vu nuôi hap 1.
4. Mt dI thã giông:
a) Di vci nuôi ao: rnt d 2 - 3 con/rn2 , rnt so dôi tucrng nhu that lát rnt
do tha cao han (9 - 10 con/rn2).
b) Di vi nuOi lng: mt d 20 - 25 con/rn2, riêng các rO phi có th nuôi
vri mat do 100 con!m2.
c) Di vth h chira: Mat do 1.200 con/ha.
(Co phy lyc kern theo)
II. Các giãi pháp k thut khuyên khich áp ding
- Di tug nuôi nên chuyn dn tir các di ti.rcmg truyn thng sang các
dôi tuçYng cá giá tr kinh tê cao han nhu: cá niên, cá chInh, cá lang, các that lát,
luan. . . Can chi phát triên nuôi cá trên các ho chra, dp thüy lçii vci din tIch
mt nucc lan; hInh thirc nuOi có the là nuôi lông hoc thành 1p to hap tác cüng
gop von mua giông thâ vào ho nuOi d tn dung nguOn dinE di.rO'ng tix nhiên san
có trong ho chira, khi thüy san dt kich cO' thu hoch thI mcci khai thác, nhäm cài
thin d?i song cho ngiri dan quanh viing.
- DM vai các ao dugc thit k trên cao nen xá cn day, v sinh day ao và
xung quanh b ao nêu có the; dôi vi nhü'ng ao thiet ke trQng thâp cüng can v
sinh xung quanh b ao, gia cô b chäc chän; can 1oi bó tat cà nhfing loi cá tp
và các loài các an tht nhu: cá lóc, cá that lát... de tránh hao hut cho dan các
giông.
- Nên tha ging vói kIch cO' ? 10 cm d tránh hi. hao hiit di vai các di
tuçmg truyen thông: tram, trOi, me, chép, rô phi, diêu hông...; dôi vai cá lóc nen
thàgiôngkIchcO' 6cm.
- Chçn ging khOe mnh, không bi xây xát, kIch cô dng du, các yu té,
nay có the quan sat bang mat thung dê ch9n giông nhäm tránh tôi da các bnh
ca hi có the tan cong dan cá giông vào các thai diem cüa müa ret.
- Bô sung thnc an giàu cht dm trong thai gian du khi thà ging d dan
cá dü dinh duO'ng thIch rng vai dieu kin nEit d xuOng thâp và dch bnh luOn
tiem an.

- Mrc nuóc trong ao nên duy trI t& thiu
the xuông ao dê lam noi an nap cho Ca.

a

1,2 m; cn dt them các giá

III. To chfrc thirc hiên
1. Phông Nông Nghip và PTNT huyn: Hrnng dn b phn chuyên
mon cüa UBND các xä ci the itch thai vi, co' câu giông và mt so giái pháp k5
thut chü yêu cho nuôi trông thüy san nàm 2019 dê triên khai den nguai dan.
2. Trm Khuyên nông huyn: Xây drng các mO hInh nuôi thüy san an
toàn djch bnh, các mô hInh nuôi ghép, nuôi luân canh và các mô hInh i'ng ding
các tiên b k thut de huó'ng dan nguai nuôi thüy san dt hiu qua.
3. Trm Chàn nuôi và Thñ huyn: Tang cuè'ng cong tác quán l' thuôc
thüy san; Kiêm djch giông thüy san; Thirc hin tOt cOng tác phông, chông
th
dtch bnh dôi vai các vüng nuOi thüy san trên dta bàn huyn.
4. U5 ban nhân dan các xã:
- Trin k.hai, ph bin, huó'ng dn itch thai vii dn nguai nuôi trng thüy
san & dja phuo'ng.
- B trI can b phi trách theo dOi tInh hInh nuôi trOng thüy san a dja
phuong, thumg xuyên báo cáo ye UBND huyn thông qua Phông NN&PTNT
dê kp thai theo dOi và chi do.
D nghj the co quan, don vj có lien quan và UBND các xà trin khai thic
hin./.
Nci nhmn:
- Nhu trên;
- CT, các PCT;
-VP: C,PCVP;
-Lu'u:VT.
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Sôvi
nuôi
(vu/nàm)
1

Nuôi ao

I

1 conlrn2

1 oOg/con

2 conlrn2

10 crnlcon

Ca chInh
Ca bng tucrng
2

Ca tram, me
Cárô phi
Ca chép
Calangnha
Ca that lat
CálOc
Nuôi 1uin
2

Nuôi lông

3

Nuôi ho chffa

01/01/2019

-

30/4/2019

31/10/2019

-

3 con/rn2

10 cm/con

3 con/rn2

> 5 cm/con

3 —4 conlrn2

? 5 cmlcon
5 cm/con

2
4

-

-

5 con/rn2

9 con/rn2

6 cm/con

10 con/rn2

8 cm

150 con/rn2

~ 15 cm/con

20 —25 con/rn2

Ln hrn hc bang
cO' cá thâ nuôi ao

1.200c0n1ha

1
1

