Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL
info.suisse@fibl.org, www.fibl.org

Thủy sản hữu cơ
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Thủy sản hữu cơ
▪ Thủy sản hữu cơ là dự trên sản xuất sinh thái.
▪ Sử dụng dinh dưỡng tuần hoàn có trong thủy vực và
dinh dưỡng bổ sung complementing và hốc dinh dưỡng
(trophic niches).

▪ Phúc lợi cho động vật bậc cao.
▪ Phúc lợi xã hội cho công nhân và cán bộ-nhân viên.
▪ Bởi vì sản xuất sinh thái trên đơn vị thời gian và diện
thích thấp hơn so với nuôi trồng thủy sản truyền thông
→ là tiềm năng cho việc nuôi thâm canh sinh thái hay “
Source: https://cdn.reefs.com
(periphyton system).
www.fibl.org
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Tháp dinh dưỡng - Ví dụ

Mất năng lượng
dạng nhiệt

6. Những loài ở cấp cao hơn: cá mập, cá
heo và chim hải âu.

5. Những loài tiệu thụ động vật ở mức 3:
mực

Sinh vật
phân hủy

4. Những loài tiêu thụ mức 2: cá lớn
3. Những loài tiêu thụ động vật ở mức 1 như: cá ở
giai đoạn còn nhỏ và sứa, cá con, giáp xác và sao
biển.inh vật sản xuất sơ cấp: như thưc vật phù du và
những loài tảo lớn
2. Những loài tiêu thụ thực vật như: động vật
phù du và sò huyết (sinh vật 2 mảnh vỏ)

Năng
lượng
mặt trời

1. Sinh vật sản xuất sơ cấp: như thưc vật
phù du và những loài tảo lớn

Source: https://cdn.reefs.com
www.fibl.org
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Sinh vật sản xuất sơ cấp (thực vật)
▪ Vi tảo (rất nhỏ, cần sử dụng kính hiển vi để quan sát)

www.fibl.org

Source: www.igb-berlin.de
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Sinh vật sản xuất sơ cấp (thực vật)
▪ Periphyton (rong) phát triển trên bền mặc cứng (đá hoặc gỗ) và hình thành
cộng đồng trên sông, hồ và ao (sự việc này còn gọi là đóng rong)

Source: www.eawag.ch
Source: www.microscopesandmosnters.files.worldpress

www.fibl.org
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Sinh vật tiêu thụ sơ cấp (động vật)

Động vật phiêu sinh

Source: www.en.bdfish.org

www.fibl.org

Động vật đáy

Source: www.climate-policy-watcher.org
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Chuỗi thức ăn
Vi khuẩn

Gận nước
(moina)

Tảo vàng

Giáp xác chân
máy chèo

Tảo xanh

Luân trùng
Nấm
Source: https://in.ixl.com

www.fibl.org
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Loài phù hợp cho thủy sản hữu cơ- Cá chép
Các chép

Tập tính ăn

Cá chép thường

Ấu trùng côn trùn, ốc và vẹm
xanh

Cá trắm cỏ

Lá và thực vật lớn

Cá chép bạc

Vi tảo (thực vật phù du) – ăn
lọc

Cá chép đầu bự

Giáp xác nhỏ và động vật và
(động vật phiêu sinh) – ăn lọc

www.fibl.org

Phân bố
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Loài phù hợp cho thủy sản hữu cơ- Cá chép
Ưu điểm của cá chép

Hạn chế của cá chép

Nuôi ghép cá chép là mô hình nuôi hữu cơ lí
tưởng.
Sự kết hợp điểm tốt của loài và hiệu xuất sử
dụng dinh dưỡng tuần hoàn.

Xuất khẩu giá trị thấp, ít được chấp nhận ở hầu
hết các nước Châu Âu và Mỹ bởi vì:

Chống chịu với thời tiết khắc nghiệt và điều
kiện oxy hòa tan thấp.

Xương nhiều
Cảm nhận không ngon (hôi bùn)

www.fibl.org
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Loài phù hợp cho thủy sản hữu cơ–
Cá rô phi (Oreochromis niloticus)
Nile tilapia

Tập tính ăn

Distribution

- Thức ăn cơ hội
(tảo, trùng chỉ, ốc, giáp
xác, rong)
Ưu điểm của cá rô phi:

Hạn chế của cá rô phi:

- Dễ sinh sản

- Sinh sản nhanh “mixed sex” cá
hỗn hợp 2 loài đực, cái và cá cái
sinh trưởng chậm.

- Sự lự chọn đa dạng thức ăn
trong tự nhiên, thức ăn công
nghiệp có hàm lượng protein
thấp
- Có khả năng chống chịu với
điều kiện môi trường bất lợi và
có khả năng kháng bệnh.

www.fibl.org

- Sản xuất cá rô phi hữu cơ
phải sư dụng mixed sex.
- Nhu cầu cá rô phi hữu cơ
tương đối nhỏ ở thị trường
Châu Âu.
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Loài phù hợp cho thủy sản hữu cơ Tôm sú (Penaeus monodon)
Tôm sú

Tập tính ăn

Phân bố

Giáp xác nhỏ, cá cá, giun
nhiều tơ và động vật
thân mềm.
Ưu điểm của tôm sú:

Hạn chế của tôm sú:

Giá trị kinh tế cao

Nguy cơ bùng dịch bệnh cao
(canh tác thủy sản truyền
thống)
Hệ thống canh tác tôm lúa có
thể có thể tồn trữ thuốc trừ
sâu (tôm) và dư lượng khánh
sinh (lúa) → sản phẩm hữu cơ
chất lượng thấp hơn.

Mức độ dinh dưỡng trung bình
trong tháp dinh dưỡng (2.75)
→ sản phẩm tiềm năng và bền
vững.
Rất phù hợp cho hệ thống canh
tác có chi phí đầu vào thấp.

Năng suất thấp

www.fibl.org
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Loài phù hợp cho thủy sản hữu cơTôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii)
Tôm càng xanh

Tập tính dinh dưỡng

Phân bố

Giáp xác nhỏ, tảo, động
vật than mềm, giun
(trùn), cô trùng thủy sản.
Ưu điểm của tôm càng
xanh:

Hạn chế của tôm càng
xanh:

Ăn loài động vật không xương
sống (sâu trên lúa) trện hệ
thống tôm-lúa

Có tính lãnh địa (càng xanh là
loài hung hãn) → là loài ăn thịt.
Mật độ thấp và sống ở tầng đáy

Giá trị cao → tôm lúa ở Trung
Quốc
Đạt 25% năng suất là tôm đạt
đến 75% giá trị sản phẩm.

www.fibl.org

Ngưỡng nhiệt độ cao nhiệt độ
phù hợp sinh trưởng cao (2831 °C)
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Hệ thống: Tôm – Rừng ngập mặn (silvo-aquaculture)

Hình 1: (a-d) từ trái đến phải, thiết kết của hệ thống buôi kết hợp khá phố biến nhất (a), hệ thống phối hơp phổ
biến nhất Việt Nam (Việt Nam gọi là hệ thống tách biệt) (b), hệ thống nuôi tách biệt được áp dụng ở Philippines và
Nam Mỹ (c), hệ thống sinh thái (d).

Bosma et al. 2016

www.fibl.org
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Hệ thống: Tôm – rừng ngập mặn (silvo-aquaculture)
Thu nhâp trung bình (USD/ha/năm) từ ao nuôi ở hình thức nuôi tôm – rừng ngập mặn gía bán (33 con/kg) và tỷ giá trao đổi được qui đổi
thành tiền địa phương (Việt Nam và Indo)
Quốc gia, tỉnh, địa điểm

Mức nước (%)

Tôm(USD/kg)

Đồng hoặc Rupi
đổit ừ USD)

Nguồn

Bảng 3: Ảnh hưởng độ phủ của đước đến chi phí sản xuất trung bình từ tôm ở 2 địa điểm ở huyện Ngọc Hiển, Cà Mau, Việt Nam
(Binh và cs, 1997)
Vị trírí

Vịnh bờ biển của Thái Lan (miền tây)

Bờ biển của nam Trung Quốc (miền đông)

Tuổi của cây rừng (năm)
Độ phủ của rừng (%)
Chi phí cố định (USD)
Chi phí biển đổi (USD)
Lợi nhuận gộp (USD)
Lợi nhuận ròng (USD)
Chi phí đầu tư trở lại hàng
năm (USD)
Bảng 5: Năng suất trung bình (Kg/ha/năm) được ghi nhận từ 5 hình thức hợp
thành của hệ thống nuôi quảng canh và hệ thống nuôi kết hợp từ 4 mức độ
phủ của rừng (Trần, 2005)

Độ phủ của rừng (%)

www.fibl.org

Thả tôm

Bosma et al. 2016

Tôm tuyển
chọn

cua

Sò huyết

cá
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Hệ thống: Lúa - tôm xen canh
Đất trồng lúa: 0-15cm

Mô hình chỉ trồng lúa
Mực đất trồng lúa: 0-15cm
Lớp bùn trong mô hình lúa-tôm:
tổng hợp mẫu trên toàn bộ độ dày

Mô hình kết hợp
lúa-tôm

Đất mương của mô hình lúa-tôm:
0-10 cm dưới lớp bùn
Lớp bùn của tôm: tổng hợp
mẫu trên toàn bộ độ dày

Mô hình nuôi tôm

Đát tôm: 0-10 cm dưới lớp bùn

Bảng 1: Sơ đồ mặt cắt của hệ thống sử dụng đất trồng cây ở khu vực ven biển Đồng Bằng Sông Cửu Long: A) Lúa, B) Kết hợp lúa-tôm, C) Tôm

Mô hình chỉ trồng lúa

Mô hình kết hợp lúa-tôm

Mô hình nuôi tôm

Độ mặn, độ chua và tổng Ca, P và S, và P liên kết ổn định

www.fibl.org

Kruse et al. 2020
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Hệ thống: Lúa - tôm xen canh
Những hạn chế với tôm sú ở mô hình nuôi quảng canh lúa-tôm ở đó tôm phát triến manh kéo dài đến mùa mưa

Mùa
khô:
nước
mặn, thả
tôm

Tôm nhỏ
nhiều
tôm

Tôm
lớn
hơn, ít
tôm

Tôm lớn hơn

sinh khối
vi tảo
đáy cao

Giảm
sinh khối
vi tảo
đáy

Sinh
khối vi
tảo thấp

Động vật không xương
sống đáy có mật độ thấp

Thời
điểm
giao
mùa

nhưng ít hơn

Liên kết dinh
dưỡng trực tiếp

Liên kết dinh
dưỡng gián tiếp

Phiêu sinh vật (gồm những loài độc hoặc gây khó chịu)
Ngưỡng oxy hòa
tan thích hợp cho
tôm

Mùa
mưa:
nước trở
nên mát

Ngưỡng độ mặn
phù hợp cho tôm

Độ mặn dưới ngưỡng phát
triển của tôm (qua thấp)

Ngưỡng nhiệt độ
phù hợp cho tôm

Nhiệt độ ngoài ngưỡng phát
triển của tôm (quá cao)

Những yếu tố gây stress cho tôm:
• Oxy hòa thấp trong suốt mùa khô
• Nhiệt độ cao trong thời gian giao mùa
• Độ mặn thấp trong suốt mùa mưa
• Tồn dư thuốc trừ sâu từ việc sản xuất lúa→ tồn dư kháng sinh trên lúa
www.fibl.org

Oxy hòa tan dưới ngưỡng
của tôm (quá thấp)

Leigh et al 2020
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Hệ thống: Periphyton (thâm canh sinh thái)

Nghiên cứu ở Bangladesh
Thiết kế thí nghiệm:
• 12 ao (sâu 1,2m) tháo nước, dọn thực vật thủy sinh và cỏ trong
ao và trên bờ ao, bốn vôi, rải phân bò.
• Số lượng cây trên khác nhau
• 10 ngày trước khi thả cá

www.fibl.org
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Hệ thống: Periphyton (thâm canh sinh thái)

Hình 11. Thí nghiệm thực hiện trên ao đất tại Khoa Thủy sản, Trường Đại học
Nông nghiệp Bangladesh, ao được đóng cộc tre để cho rong (hệ sinh thái)
phát triển (hình chụp bởi M.E.Azim).

From Azim & Little 2006

www.fibl.org
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Hệ thống: Periphyton (thâm canh sinh thái)
Bảng 1: So sánh trung bình (-+SD, N=3) của thông số năng suất ở 3 loài ở nghiện
thức đối chứng, 50% giá thể (S-50), 75% giá thể(S-75) và 100% giá thể (S-100)
Loài/ thông số năng suất

Đối chứng

C. Catla
Tỉ lệ sống (%)
Khối lượng con giống khi thả (g)
Khối lượng cá thu hoạch (g)
Khối lượng tăng trưởng (g)
Sản lượng trê vèo (kg/ha)
L,. rohita
Tỉ lệ sống (%)
Khối lượng con giống khi thả (g)
Khối lượng cá thu hoạch (g)
Khối lượng tăng trưởng (g)
Sản lượng trê vèo (kg/ha)
L. calbasu
Tỉ lệ sống (%)
Khối lượng con giống khi thả (g)
Khối lượng cá thu hoạch (g)
Khối lượng tăng trưởng (g)
Sản lượng trê vèo (kg/ha)
Năng suất nuôi kết hợp (kg/ha/115 ngày)

Các số có chữ cái theo sau thì khác nhau sẽ khác biệt có ý nghĩa về mặc thống kê (p=0.05) với phép thử
Tukey-HSD

Azim et al. 2004
www.fibl.org
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Hệ thống: Periphyton (thâm canh sinh thái )
▪ Hệ thống (sinh thái) periphyton được xem là lí tưởng
cho hệ thống nuôi thâm canh sinh thái bởi vì chi phí
đầu vào thấp và sản lượng tăng.
▪ Phù hợp cho vài loài hoặc những loài kết hợp
▪ Cá rô phi
▪ Cá chép
▪ Tôm

▪ Tôm-rừng là hệ thống sinh thái tự nhiên từ hệ thống
thực vật phát triển ở rể cây trong rừng ngập mặn.
www.fibl.org
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Hệ thống: lúa - cá kết hợp (nước ngọt)

www.fibl.org

›

Những loài có thể nuôi:

›

Rô phi (Oreochromis niloticus)

›

Tôm nước ngọt (Macrobrachium
rosenbergii)

›

Cá và tôm ăn những loại côn
trùng trên lúa
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Hệ thống: kết hợp ao-chuồng (integrated
agriculture-aquaculture system
Chất thải

Sử dụng cho ao
khác
Thức ăn thừa
Nước tiểu
Phân

Chất thải

Vi khuẩn

Dinh dưỡng hữu cơ
Thực vật nổi
Động vật nổi
Động vật đáy

Phân cá

Mảnh vụn hữu cơ
Tích tụ mảnh vụn hữu cơ dưới đáy ao

www.fibl.org
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Hệ thống: nuôi kết hợp cá chép theo kiểu truyền thống

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cá trắm cỏ
Cá chép đầu bự
Cá chép bạc
Cá chép bùn
Cá chép thường
Cá chép đen

Sản xuất thức ăn sơ cấp &
Tiêu thụ thức ăn sơ cấp
Chất thải

Tái khoáng
Sản xuất thức ăn thứ cấp

www.fibl.org
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Hệ thống: Vật săn mồi và con mồi
•

Cá rô phi (Oreochromis niloticus) (mixed
sex)

•
•
•
•
•
•
•

Cá trê phi (Clarias gariepinus)
2-4 cá rô phi/ m2; 6-8 tuần-thả trước
khi thả cá trê phi
Cá trê 1:10 cá rô
1 con heo trên ao có diện tích 100 m2
Thêm thức ăn cho cá rô phi (men bia)
6 tháng = 200 g cá rô phi + 500 g cá trê
phi
8-10 tấn trên năm tùy thuộc vào kích
cỡ của ao

Source: SARNISSA

www.fibl.org
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Thank you for
your attention

www.fibl.org
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