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1. Những vấn đề cần quản lý trong NTTS  



2. Biện pháp quản lý 



3. Mô hinh nuôi tuần hoàn  



Giới thiệu về quy trình kỹ thuật nuôi 
Lươn bằng hệ thống tuần hoàn 
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1. Những vấn đề cần quan tâm khi nuôi lươn 

Con giống 

Nguồn nước nuôi 

Kỹ thuật chăm sóc  

Quản lý môi trường nuôi 
 



2. Một số yếu tố môi trường cần lưu ý 

pH nước: 6.5-8.5 

Nhiệt độ: từ 26-30oC 

 Độ mặn: ≤ 10‰  

Nguồn nước sử dụng: Nước giếng khoan 

hoặc nước Sông 
 



A. Vấn đề lươn giống 

Con giống: Sử 

dụng giống sản 

xuất bán Nhân 

tạo 

Những vấn đề 

cần lưu ý: 

- Chọn trại giống 

co úy tín 

- Không nên sử 

dụng các giống 

lươn sử dụng 

kháng sinh 
 



B. Hình dạng bể nuôi 

Vuông bo goc 
Vuông 

Chử nhật 



Giới thiệu hệ thống tuần hoàn nuôi lươn 
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Các thành phần cơ bản của hệ thống tuần hoàn 
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1. Hệ thống tách thải tự động: Loại bỏ phân thải, thức ăn dư thừa, bùn cặn. tự 

động làm sạch 

2. Hệ thống diệt khuẩn: đảm bảo an toàn sinh học cho hệ thống 

3. Hệ thống loại bỏ màu nước và làm trong nước: khả năng loại bỏ chất thải kích 

thước nhỏ, làm trong nước 

4. Hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn sinh học: Xử lý nước thải và tái sử dụng 

nước theo công nghệ lọc vi sinh  

5. Hệ thống kiểm soát nhiệt độ: Đo đạt và kiểm soát nhiệt độ không khí và nhiệt 

độ nước 

6. Hệ thống trang thiết bị máy móc: Máy bơm nước, máy thổi khí nén 



1. Hệ thống máy tách thải tự động 
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1. Hệ thống máy tách thải tự động 
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2. Hệ thống xử lý sinh học 
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Giá thể lọc sinh học 



2. Cơ chế hoạt động  
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3. Thiết bị xử lý màu nước 

 Kích thước hạt lọc >20µm 

 Tốc độ lọc nhanh 

 Dẽ dàng vệ sinh 

 Tốn năng lượng 



 4. Hệ thống diệt khuẩn 
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Địa điểm thực hiện: 

 

Trung tâm khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp 

Tiền Giang 

Địa chỉ : khu phố Trung lương, phường 10, TP Mỹ 

Tho, tỉnh Tiền Giang 

Giới thiệu hệ thống tuần hoàn nuôi lươn thịt 



Giới thiệu hệ thống tuần hoàn nuôi lươn thịt 
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Bắt đầu thả lươn: 06/03/2021 
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Kết quả ngày 
04/04/2021  

22 



23 

Kết quả sau 28 ngày nuôi 
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Thả giống Sau 28 ngày

Tốc độ tăng trưởng đo được đạt 3-5%/ngày 
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Địa điểm thực hiện: 

 

Trại lươn giống Sông Ray 

Địa chỉ : Thị Trấn Cẩm Mỹ, Đồng Nai 



Hệ thống tuần hoàn sản xuất lươn giống 
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CHÂN THÀNH CẢM ƠN! 


