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HƯỚNG DÂN KỸ THUẬT NUÔI CÁ RUỘNG 

Căn cứ Giáo trình Bệnh của động vật thuỷ sản (Pathology of aquatic animal) của 

Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I; Chủ biên: Bùi Qũang Tề, phát hành năm 1997; 

Căn cứ Tài liệu Kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản của Viện nghiên cứu Nuôi trồng 

Thuỷ sản I, Dự án NORAD - SRV - 0038, phát hành năm 2004; 

Căn cứ bài giảng Kỹ thuật ương nuôi và vận chuyển cá giống của Trường Đại học 

Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ biên: ThS. Nguyễn Văn Tư, ThS. Ngô Văn 

Ngọc, ThS. Lê Thị Bình, phát hành năm 2002; 

Căn cứ Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt (phần nuôi cá thịt) của Trường Trung học 

Thuỷ sản IV; Chủ biên: KS. Nguyễn Văn Việt, phát hành năm 1993; 

Căn cứ Giáo trình dinh dưỡng và thức ăn cho tôm, cá của Trường Trung học Thuỷ 

sản IV; Chủ biên: Lê Văn Thắng, phát hành năm 2000; 

Căn cứ Giáo trình Kỹ thuật nuôi cá thịt của Trường Trung học Thuỷ sản ỈV; Chủ 

biên: Lê Văn Thắng, phát hành năm 2002; 

Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá ruộng như sau: 

1. Lợi ích của việc nuôi cá ruộng 

Nuôi cá ruộng góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, giúp các hộ gia 

đình ngoài thu hoạch lúa còn thu hoạch được cá, làm tăng hiệu quả kinh tế trên cùng một 

đơn vị diện tích canh tác. Nuôi cá mộng giải quyết nguồn thực phẩm tươi sống tại chỗ, 

góp phần bảo đảm an ninh lương thực, thực phẩm, đồng thời còn giúp tiêu diệt các loại 

côn trùng, sâu bệnh hại lúa, các loại cỏ dại. Mặt khác thóc rơi vãi và rơm rạ trên ruộng lúa 

cũng là nguồn cung cấp thức ăn rất tốt cho cá, việc bón phân cho lúa tạo ra nguồn thức ăn 

tự nhiên cho cá. 

Năng suất cá nuôi tuỳ thuộc vào loài cá thả, tỷ lệ thả và chế độ chăm sóc. có thể 

đạt từ 6-8 kg cá/100 m2 đối với ruộng 2 vụ lúa + 2 vụ cá, 2 vụ lúa + 1 vụ cá và đạt từ 15 - 

20 kg cá/100 m2 đối với ruộng 1 vụ lúa + 1 vụ cá. 

2. Điều kiện ruộng nuôi cá 

- Chọn ruộng nuôi cá phải có nguồn nước sạch không bị ô nhiễm, việc cấp, thoát 

nước phải chủ động. 

- Diện tích ruộng tù' 100 m2 trở lên. 

- Bờ ruộng cao từ 0,4;.- 0,6. m, rộng từ 0,7 - 0,8 m và phải cao hơn mực nước cao 

nhất hàng năm là 0,5 m. Mức nước trong ruộng giữ trung bình 0,2 -



 

0,3 m. Đối với những vùng thường xuyên bị lũ lụt đe dọa bờ ruộng nên cao khoảng 0,6 - 

1 m, rộng khoảng 0,8 - 3 m. 

- Xung quanh ruộng đào mương, chuôm sâu để làm nơi sinh sống và trú ẩn cho cá 

trong mùa hè khi trời nắng, nhiệt độ không khí cao. Thông thường diện tích mương, 

chuôm chiếm 5 - 10 % diện tích ruộng (tức là cứ 100 m2 ruộng phải để ra từ 5 - 10 m2 

đào mương và chuôm). Độ sâu của chuôm khoảng 1 - 1 , 2  m; độ sâu của mương khoảng 

0,4 - 0,6 m. Tuỳ điều kiện của từng vùng ta có thể đào mương, chuôm với độ sâu khác 

nhau. 

- Ruộng nuôi cá phải có cống cấp và cống thoát nước riêng. Cống dẫn nước vào 

ruộng phải lọc qua lưới a - 5 (cống cấp nước vào phải có đai để buộc lưới lọc hoặc đăng, 

phên chắn..., cống tháo nước ra cũng phải có đai để buộc lưới hoặc phên chắn để không 

cho cá thất thoát ra ngoài hoặc cá tạp xâm nhập vào ruộng). Nếu có lũ phải có phên chắn 

vòng quanh ruộng hoặc lưới vây xung quanh ruộng để không cho cá ra ngoài. 

3. Chuẩn bị ruộng nuôi cá 

- Tu sửa hoặc đào mới mương, chuôm, gia cố bờ ruộng xử lý các hang hốc, lỗ rò 

rỉ để tránh thất thoát nước, vệ sinh và phát quang bờ ruộng để tránh địch hại Irú ẩn. 

- Bón vôi để khử trùng, điều chỉnh độ pH nhằm diệt các loại địch hại gây bệnh, 

các loài cá tạp, cá dữ, ký chủ trung gian với liều lượng từ 7 - 10 kg/100 m2 ruộng. Nếu 

đất ruộng quá chua pH < 5 thì bón vôi gấp đôi liều lượng trên để làm tăng và ổn định pH. 

- pH thích hợp nhất cho cá từ 6,5 - 8. 

- Kiểm tra độ pH của ruộng như sau: 

+ Nhỏ nước bã trầu xuống ruộng (có nước), nếu nước bã trầu vẫn đỏ tươi là tốt, 

còn nếu bị đổi sang mầu đỏ sẫm hoặc đen là ruộng bị chua cần bón vôi gấp đôi liều lượng 

trên. 

+ Nhúng giấy quỳ xuống nước ruộng, nếu giấy có mầu xanh nhạt là tốt, nếu 

chuyển sang mầu đổ là ruộng bị chua (pH ruộng thấp), cần phải bón đủ lượng vôi. 

- Bón lót phân chuồng đã được ủ kỹ với liều lượng 40 - 50 kg/100 m2. 

- Sau đó tiến hành phơi mộng từ 2 - 3 ngày. 

- Sau khi phơi khô ruộng, tháo nước vào ruộng cho ngập mương, chuôm tới mức 

0,2 - 0,3 nì. Tháo nước cần chú ý ngăn chặn địch hại, cá tạp, cá dữ và rác bẩn vào ao. 

4. Chọn loài cá nuôi 

Mặc dù bất kỳ loài cá nước ngọt nào cũng có thể nuôi được trên ruộng lúa, nhưng 

ta cần chú ý đến mức độ sẵn có của cá giống, thức ăn và phân bón. Quan trọng hơn là 

chọn nuôi những loài cá phù hợp với điều kiện của gia đình và thị hiếu người tiêu dùng. 

* Chọn loài cá nuôi theo điều kiện sản x u ấ t  

- Nếu có sẵn phân chuồng, phân xanh hoặc phân vô cơ ta nên chọn nuôi các loài 

cá ăn thức ăn tự nhiên như: Chép, Trôi Mrigan, Rô phi, Mè. 



 

- Nếu có sẵn các loại thức ăn xanh (rau, cỏ) ta chọn các loài cá ăn thực vật như 

cá Trắm cỏ, Trôi An độ. 

- Công thức nuôi ghép và cỡ cá giống thả phổ biến như sau: 

+ Đối với hình thức nuôi cá - lúa xen canh, thả từ 20 - 30 con cá/100 m2. Trong 

đó:. 10 đến 15 con Chép lai (cỡ 6-8 cm). 

. 4 đến 6 con Rô hu hoặc Mrigan (cỡ 8 - 1 0  cm). 

. 2 đến 4 con Rô phi đơn tính (cỡ 4 - 6 cm). 

+ Đối với hình thức nuôi cá - lúa luân canh, thả từ 31 - 38 con cá/100 m2. Trong 

đó:. 14 đến 16 con Chép lai (cỡ 6 - 8 cm). 

- 6 đến 7 con Rô hu hoặc Mrigan (cỡ 8 - 1 0  cm). 

- 5 đến 6 con Trắm cỏ (cỡ 8 - 1 0  cm). 

- 4 đến 6 con Mè trắng (cỡ 8 - 1 0  cm). 

-  2 đến 3 con Rô phi đơn tính (cỡ 6 - 8 cm). 

5. Thả cá 

a) Hình thức nuôi xen canh cá - lúa: 

Sau khi cấy lúa từ 15 - 20 ngày là thời gian thả cá giống vào ruộng. Đối với lúa 

gieo xạ thì sau 1 tháng mới thả cá. 

b) Hình thức nuôi luân canh cá - lúa: 

Sau khi gặt lúa xong tiến hành cải tạo ruộng và tranh thủ thả cá sớm. 

Cần chọn cá giống khoẻ mạnh không xây xát, bơi lội nhanh nhẹn, kích cỡ đồng 

đều, không dị hình, không bị bệnh. 

Nếu phải mua cá giống từ các trạm, trại ương nuôi cá giống cách xa nhà, ta nên 

vận chuyển vào' lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Trước khi thả phải ngâm túi cá giống 

xuống nước 15 phút sau đó mới mở túi cho nước vào từ từ, tránh cá bị sốc. 

6. Quản lý, chăm sóc 

a) Cho ăn: 

- Đối với cá ăn thức ăn tự nhiên: 

Bón phân chuồng đã được ủ hoai hoặc phân xanh thường xuyên vào các mương, 

chuôm để tạo thức ăn tự nhiên- cho cá. Liều lượng bón 10 - 15 kg/100 m2/tuần. 

Ngoài ra cần bổ sung nguồn dinh dưỡng cho cá bằng cách cho cá ăn thêm thức ăn 

Imh (cám gạo, ngô, sắn, đỗ tương) với công thức phối trộn như sau: 

CT 1: cám gạo 40 % + ngô 25 % + đỗ tương 20 % + bột cá nhạt 10 % + sắn 5 %. 

CT 2: cám gạo 50 % + đỗ tương 20 % + sắn 20 % + ngô 10 %. 

Lượng thức ăn hàng ngày từ 1 - 2 % khối lượng cá trong ruộng. 

- Đối với cá ăn thực vật: Mỗi ngày cho cá ăn các loại rau, cỏ với khối lượng cho 



 

ăn bằng 25 - 30 % khối lượng cá trong ruộng, chia làm 2 lần sáng và chiều. Lượng thức 

ăn nói trẽn có thể giảm xuống 10 - 15 % tuy theo sức ăn và mùa vụ nuôi cá. 

b) Nước: 

Cần giũ' mực nước trong ruộng sâu từ 20 - 30 cm. Củng cố bờ ruộng cho chãc 

chắn, làm rào chắn xung quanh đề phòng lũ lụt. 

c) Hoá chất: * 

Thông thường việc phun thuốc sâu xuống ruộng nuôi cá sẽ làm cá chết. Trường 

hợp bắt buộc phải phun thuốc cho lúa thì phải tháo bớt nước ruộng để đưa cá xuống 

mương, chuôm và cho cá ăn thức ăn tinh. Be bờ ngăn giữa ruộng và mương, chuôm sau 

khi phun thuốc sâu ít nhất sau 1 tuần mới có thế dâng nước đưa cá lên ruộng. 

7. Thu hoạch 

Sau khi thả giống 2 - 3 tháng có thể Ihu tỉa. Trước khi thu hoạch, ta iháo cạn 

ruộng rồi dùng lưới thu bớt cá, sau đó làm cạn và bắt nốt số còn lại. 

Sau khi Ihu hoạch cần ghi chép cụ Ihể để hoạch toán kinh tế đầu tư ở vụ sau. 

8. Phòng và trị một sô bệnh thường gặp 

Trong quy trình nuôi cá ruộng thường mắc một số bệnh sau: 

a) Bệnh đốm đỏ 

- Tác nhàn gây bệnh: Tác nhân gây bệnh chính là vi khuẩn Aeromonas 

hydrophila hình que, hai đầu tròn, không hình thành nha bào. 

- Dấu hiệu bệnh lý: Đầu tiên cá giảm ăn hoặc bỏ ăn, cá bơi lờ đờ trên mặt nước, 

da cá chuyển mầu tối sẫm. Trên thân xuất hiện các chấm xuất huyết đỏ, vẩy lụng. Bệnh 

nặng các gốc vây xuất huyết, các tía vây nát, cụt dần. Các điêm xuât huyêt viêm loểt, 

xưng tấy trong có rất nhiều mủ và máu, xung quanh có nâm ký sinh. Mang tái nhợt hoặc 

xuất huyết khi chết. Giải phẫu cá thấy toàn bộ cơ, gan, thận, ruột xuất huyết. Cá bị bệnh 

sau 3-5 ngày có thể chết, tỷ lệ chết 60 - 80 %, cũng có thể chết 100 %. 

- Phân bố và lây lan của bệnh: Hiện nay bệnh đốm đỏ thường gặp nhiều nhất ở 

cá Trắm cỏ nuôi ao và nuôi lồng, ngoài ra gặp ở cá Trắm đen, cá Trê, cá Trôi Rohu, cá 

Mè.. .Bệnh phát triển và lây lan mạnh vào mùa xuân và mùa thu. 

- Phòng trị bệnh: Cải thiện môi trường nuôi bằng vôi với liều lượng 2 - 3 kg/100 

m2 và cung cấp thêm lượng Vỉtamin c cho cá. Cho cá ăn thuốc phòng bệnh KN.04.12 

hoặc thuốc Tiên đắc với liều lương như sau: 

+ Thuốc KN.04.12: 100 kg cá cho ăn 200 gam thuốc. 

+ Thuốc Ticn đắc: 100 kg cá cho ăn 50 gam thuốc. 

Nêu trị bệnh cho cá ăn vói ]iều lượng gấp đôi liều lượng thuốc cho ăn phòns. 

b) Bệnh nấm Thuỷ my  •



- Tác nhân gây bệnh: Bệnh nẩm thuỷ my do một số loài của 2 giống 

Saprolegnia và Achlya gây ra. Cấu tạo nấm là hình sợi phân nhánh, trên có nhiều tế bào, 

nhưng giữa các tế bào không có vách ngăn. 

- Dấu hiệu bệnh lý: Khi cá mắc bệnh trên da xuất hiện các vùng trắng xám. Sau 

vài ngày nấm xuất hiện thành từng búi trắng như bông có thể nhìn thấy bằng mắt thường. 

- Phân bố và lan truyền bệnh: Tất cả các động vật thuỷ sản đều bị nấm ký sinhvào 

mùa xuân - thu. 

- Phòng trị bệnh: Làm sạch môi trường nuôi. Dùng thuốc tím (KMn04) tắm cho cá 

ở nồng độ 10 - 15 g/m3 trong vòng 1 - 2 giờ, hoặc dùng muối (NaCl) nồng độ 2 - 4 % tắm 

cho cá trong vòng 5 - 30 phút. 

c) Bệnh trùng mỏ neo 

- Tác nhân gây bệnh là trùng mỏ neo Lernaea spp. 

- Dấu hiệu bệnh lý: Cá kém ăn, gầy yếu, đầu to, thân nhỏ, cá bệnh bơi lờ đờ, phản 

ứng kém. Trùng nhỏ như cái kim, đầu có hai sừng như cái mỏ neo đâm sâu vào tổ chức 

ký chủ, hút chất dinh dưỡng, tiết chất độc, gây viêm loét. 

- Phân bố và lây lan bệnh: Các loài cá nuôi nước ngọt đều có thể mắc bệnh. 

- Phòng trị bệnh: Dùng lá xoan tươi rắc xuống ao (băm nhỏ 0,4 - 0,5 

kg lá xoan/lm3 ao) hoặc bó thành bó nhỏ dìm quanh ao. Sử dụng thuốc tím KMn04 tắm 

cho cá ỏ' nồng độ 10 - 12 g/m3 tắm từ 1 - 2 giờ ở điều kiện nhiệt độ 20 - 30°c. Thay nu'ó'c 

mới vào ao cá bị bệnh, thường thay 2/3 nước ao mới có tác dụng. 

d) Bệnh trùng bánh xe 

- Tác nhân gây bệnh: Bệnh trùng bánh xe do Trichodina, Trichodinella, 

Tripartiella gây ra. Trùng có dạng hình đĩa, nhìn nghiêng có dạng hình chuông. Trùng 

chuyển động quay tròn như bánh xe và phát triển ở nhiệt độ nước từ 22 - 28°c. ’ ’

 ’ 

- Dấu hiệu bệnh lý: Khi mắc bệnh thân cá có nhiều nhớt mầu trắng đục. Mang bạc 

trắng, sưng to, cá ngứa ngáy, bơi không định hướng. 

- Phân bố và lan truyền bệnh: Các loài cá nuôi nước ngọt đều có thể 

mắc bệnh. • 

- Phòng trị bệnh: Để phòng cá mắc bệnh trùng bánh xe phải tắm cho cá 

bằng nước muối 3 % hoặc tắm bằng dung dịch Sunphát đồng (CuS04) với lượng lừ 2 - 5 

g/m3 khoảng 5 - 1 0  phút, có thể phun Sunphát đồng trực tiếp xuống ao với nồng độ 0,01 

- 0,03 g/m3. (Chú ý: trước khi phun thuốc xuống ao ta phải tháo bớt nước). . 

e) Một số thuốc phòng, trị bệnh thường dùng hiện nay: 

* Phòng bệnh: 

- Giữ cho môi trường nước trong sạch, quản lý chăm sóc chu đáo, cho cá ăn đủ 
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lượng, đủ chất để cá khoẻ mạnh có sức đề kháng tốt. 

- Bón vôi định kỳ 2 kg/100 m2/tháng (cách bón hoà tan ra nước rồi té đều khắp 

ruộng). 

- Cho cá ăn thuốc vào các tháng đầu mùa xuân và mùa thu, cho ăn mỗi lần 3 

ngày liên tục với liều lượng như sau: 

+ Thuốc KN.04.12: 100 kg cá cho ăn 200 gam thuốc. 

+ Thuốc Tiên đắc: 100 kg cá cho ăn 50 gam thuốc. 

Cách cho ăn: trộn đều thuốc với thức ăn tinh đã nấu chín để nguội, lượng thức 

ăn tinh bằng 2% khối lượng cá trong ao. 

- Trước khi thả cá giống xuống ruộng nên tắm cho cá bằng nước muối nồng độ 

3 % trong vòng 5 - 1 0  phút. 

* Trị bệnh: 

- Nếu thấy cá bị bệnh ngừng ngay việc bón phân, thay ngay nước mới (nếu có 

điều kiện nên thay trong vòng 3 ngày liên tục, mỗi ngày thay 30 % lượng nước ao) 

- Cho cá ăn thuốc với liều lượng gấp đôi liều phòng. 

Trên đây là hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cá ruộng. Trong quá trình thực hiện 

có vấn đề gì cần bổ sung, điều chỉnh đề nghị các đơn vị tham gia ý kiến gửi Sở Nông 

nghiệp và PTNT để chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp./ 

Nơi nhận: . 

- Phòng, NN và PTNT các huyện;  

- Phòng Kinh tế Thị xã;  (thực 

- Trung tâm Khuyến nông; hiện)  

- Trunơ tâm Thuỷ sản;  

- Lãnh dạo sở;  

- Lưu: VT, CN. 
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