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ABSTRACT 

This study was carried out to investigate the current status, the need, and the effect 

of using medicinal plants in red tilapia (Oreochromis sp.) cage farming system in 

Vinh Long, Dong Thap and An Giang provinces. Interview data, including (i) general 

information of fish farms, (ii) current use of medicinal plants and (iii) potential use 

of medicinal plants were collected from 60 households in 3 mentioned provinces. 

Based on the farmer feedbacks, results showed that the percentage of farmers using 

herbs in Vinh Long, Dong Thap and An Giang was 70%, 95% and 60%, respectively. 

There were 15 plant species currently used in the red tilapia culture, in which garlic 

(Allium sativum), artichokes (Cynara scolymus), sakee naa (Combretum 

quadrangulare), purple cleome (Cleome chelidonii) and bush grape (Cayratia 

trifolia) were the most frequently used. Most of farmers assumed that enhancement 

of fish immune system, prevention of parasitic diseases, and improvement of water 

quality were the common reasons for the uses of medicinal plant extracts. Although 

the survey could not evaluate the cost and profit between use and non-use medicinal 

plants, this study provided fundamental understanding about the positive effects and 

potential of using medicinal plants in red tilapia culture. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát tình hình sử dụng, nhu cầu và hiệu quả 

của việc sử dụng thảo dược trong hệ thống nuôi cá điêu hồng (Oreochromis sp.) lồng 

bè tại Vĩnh Long, Đồng Tháp và An Giang. Tổng cộng có 60 hộ tại 3 tỉnh được phỏng 

vấn về (i) đặc điểm hộ nuôi, (ii) tình hình sử dụng thảo dược và (iii) tiềm năng sử 

dụng thảo dược. Kết quả ghi nhận tỉ lệ hộ đang sử dụng thảo dược ở Vĩnh Long, 

Đồng Tháp và An Giang lần lượt là 70%, 95%, 60%. Có 15 loại thảo dược đã được 

sử dụng trong quá trình nuôi cá điêu hồng, trong đó tỏi (Allium sativum), atiso 

(Cynara scolymus), trâm bầu (Combretum quadrangulare), mần ri (Cleome 

chelidonii) và dây vác (Cayratia trifolia) được sử dụng nhiều nhất. Công dụng của 

thảo dược được đa số hộ sử dụng là tăng cường khả năng miễn dịch, phòng, trị bệnh 

do kí sinh trùng và cải thiện chất lượng nước. Mặc dù nghiên cứu chưa đánh giá 

được chi phí và lợi nhuận giữa hộ có sử dụng và không sử dụng thảo dược, nghiên 

cứu đã cung cấp được những thông tin cơ bản về hiệu quả và tiềm năng sử dụng thảo 

dược trong quá trình nuôi cá điêu hồng. 

Trích dẫn: Đoàn Thị Minh Châu, Trần Thị Tuyết Hoa và Trần Thị Mỹ Duyên, 2020. Khảo sát tình hình sử 

dụng thảo dược trong nuôi cá điêu hồng (Oreochromis sp.) tại Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí 

Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(6B): 227-236. 
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1 GIỚI THIỆU 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng 

trọng điểm sản xuất thủy sản với diện tích nuôi thủy 

sản ước tính đạt 811,1 nghìn ha, sản lượng cá nuôi 

đạt trên 2 triệu tấn và hàng năm cung cấp trên 56% 

sản lượng cả nước (Tổng cục Thống kê, 2018). 

Trong số các đối tượng thủy sản được nuôi ở 

ĐBSCL thì cá điêu hồng (Oreochromis sp.) là loài 

phổ biến, do thịt cá thơm ngon, ít xương và có giá 

trị dinh dưỡng cao nên được ưa chuộng ở thị trường 

trong và ngoài nước. Do đó diện tích và quy mô nuôi 

cá điêu hồng ngày càng mở rộng và đa dạng về loại 

hình như nuôi trong lồng bè, ao đất, có thể nuôi đơn, 

nuôi ghép hoặc nuôi kết hợp (Nirali et al., 2016). 

Năm 2015, có khoảng 25,4 nghìn ha diện tích nuôi 

cá điêu hồng tại Việt Nam với sản lượng đến gần 

182 nghìn tấn (Nguyễn Hà, 2017).  

Ở ĐBSCL, cá điêu hồng chủ yếu được nuôi 

trong lồng bè với số lượng bè nuôi tăng nhanh cùng 

với mật độ thả nuôi rất cao dẫn đến dịch bệnh 

thường xuyên xảy ra gây ảnh hưởng lớn đến sản 

lượng cũng như hiệu quả kinh tế của nghề nuôi cá 

điêu hồng. Các tác nhân gây bệnh phổ biến cho cá 

điêu hồng như Streptococcus spp., Flavobacterium 

columnare, Aeromonas hydrophila, Edwardsiella 

tarda, Ichthyophitirius multifillis và Tricodina sp. 

(Amal and Zamri-Saad, 2011). Trong đó, bệnh do vi 

khuẩn Streptococcus agalactiae xuất hiện với tần 

suất cao (86,67%) (Phạm Hồng Quân và ctv., 2013) 

và gây thiệt hại nghiêm trọng đến mô hình nuôi. Khi 

bệnh xuất hiện người nuôi thường sử dụng hóa chất, 

kháng sinh để điều trị, tuy nhiên việc sử dụng kháng 

sinh không đúng qui định, không đúng liều lượng và 

kéo dài thời gian sử dụng dẫn đến hiện tượng kháng 

kháng sinh của các loài vi khuẩn gây bệnh trên cá 

(Dung et al., 2009), ô nhiễm môi trường và tồn lưu 

kháng sinh trên sản phẩm. Theo nghiên cứu của 

Phạm Hồng Quân và ctv. (2013), vi khuẩn S. 

agalactiae kháng cao với các kháng sinh như 

sulfamethoxazol/trimethoxazol (98,08%), 

ampicillin (94,23%), axmocillin (100%) và rifampin 

(100%). 

Trước thực trạng đó, các sản phẩm có nguồn gốc 

từ thảo dược đang là một phương pháp phòng bệnh 

thay thế cho kháng sinh được quan tâm hàng đầu. Ở 

Thái Lan, chiết xuất xuyên tâm liên (Andrographis 

paniculata) có hoạt tính kháng lại vi khuẩn S. 

agalactiae gây bệnh trên cá rô phi (Oreochromis 

niloticus) (Rattanachaikunsopon and 

Phumkhachorn, 2009). Lá của cây óc chó 

(Tetracarpidium conophorum) và củ hành tây 

(Allium cepa) có khả năng chống lại Staphylococcus 

aureus, Bacillus subtilis và Pseudomonas 

aeruginosa (Bello et al., 2013). Gần đây, Trương 

Thị Mỹ Hạnh và ctv. (2018) cho rằng nước ép lá hẹ 

(Allium tuberosum) có khả năng kháng vi khuẩn A. 

hydrophila và Streptococcus sp. với đường kính 

vòng vô khuẩn lần lượt là 27-31 mm và 30 mm. Tuy 

nhiên, thông tin về các loại thảo dược hiện đang 

được sử dụng, cũng như nhu cầu và tiềm năng sử 

dụng các loại thảo dược trong quá trình nuôi thủy 

sản nói chung và nuôi cá điêu hồng nói riêng còn 

hạn chế ở Việt Nam cũng như tại ĐBSCL. Chính vì 

vậy, nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tình 

hình và tiềm năng sử dụng thảo dược trong hộ nuôi 

cá điêu hồng, qua đó cung cấp những thông tin cơ 

bản làm cơ sở định hướng cho việc sử dụng thảo 

dược trong nuôi cá điêu hồng ở tương lai. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Khảo sát tình hình sử dụng chất chiết 

thảo dược trong nuôi cá điêu hồng 

Số liệu sơ cấp được thu thập một cách ngẫu 

nhiên thông qua phương pháp phỏng vấn trực tiếp 

60 hộ nuôi cá điêu hồng thương phẩm trong lồng bè 

(mỗi tỉnh 20 hộ) theo phiếu phỏng vấn đã được soạn 

sẵn. Nội dung phỏng vấn bao gồm nội dung: (i) đặc 

điểm hộ nuôi, (ii) tình hình sử dụng thảo dược và 

(iii) tiềm năng sử dụng thảo dược. 

Số liệu thứ cấp về tổng số hộ và diện tích nuôi 

cá điêu trong lồng bè được tổng hợp từ các kết quả 

nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí khoa học 

chuyên ngành trong nước và báo cáo của các cơ 

quan ban ngành thuộc tỉnh An Giang, Vĩnh Long, và 

Đồng Tháp (khu vực có diện tích nuôi cá điêu hồng 

lớn ở vùng ĐBSCL).  

2.2 Phương pháp xử lí số liệu 

Các số liệu điều tra được trong quá trình phỏng 

vấn sẽ được nhập liệu bằng phần mềm Microsoft 

Excel 2010 với các phép toán thống kê mô tả bao 

gồm giá trị trung bình, tần suất, độ lệch chuẩn, tỷ lệ 

phần trăm, tính điểm được sử dụng để mô tả các biến 

chủ yếu thu được từ quá trình phỏng vấn. Phương 

pháp tính điểm được thực hiện bằng cách xếp hạng 

ưu tiên các đáp án theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, với 

giá trị nhỏ nhất thể hiện hiệu quả cao nhất và giá trị 

lớn nhất là hiệu quả thấp nhất. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Đặc điểm hộ nuôi ở các tỉnh 

Những thông tin về đặc điểm của 60 hộ nuôi cá 

điêu hồng chọn phỏng vấn ở 3 tỉnh Vĩnh Long, Đồng 

Tháp và An Giang được trình bày trong Bảng 1. Kết 

quả khảo sát cho thấy hầu hết chủ hộ đều là nam 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/andrographis-paniculata
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/andrographis-paniculata
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giới, phụ nữ chỉ chiếm số lượng rất ít ở cả 3 tỉnh. 

Đồng Tháp có độ tuổi lao động già nhất từ 51-60 

tuổi (chiếm 40%) và từ 61-70 tuổi (chiếm 15%), kế 

đến là Vĩnh Long từ 41-60 tuổi (chiếm 45%), cuối 

cùng là An Giang chủ yếu từ 31-40 tuổi (chiếm 

50%). Bên cạnh đó, kinh nghiệm nuôi của các hộ 

dân ở các được tỉnh khảo sát khá lâu năm, phần lớn 

là từ 5 đến hơn 10 năm, đặc biệt là tỉnh Đồng Tháp 

có đến 75% số hộ có kinh nghiệm hơn 10 năm. 

Bảng 1: Thông tin khảo sát về đặc điểm hộ nuôi cá điêu hồng ở tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp và An Giang 

Nội dung  
Vĩnh Long % 

(n=20) 

Đồng Tháp % 

(n=20) 

An Giang % 

(n=20) 

Giới tính 
Nam 90,0 90,0 100,0 

Nữ 10,0 10,0 0,0 

Tuổi 

21-30 tuổi 5,0 5,0 5,0 

31-40 tuổi 15,0 20,0 50,0 

41-50 tuổi 45,0 20,0 25,0 

51-60 tuổi 35,0 40,0 20,0 

61-70 tuổi 0,0 15,0 0,0 

Kinh nghiệm nuôi 

Từ 1-3 năm 20,0 5,0 10,0 

Từ 3-5 năm 15,0 10,0 10,0 

Từ 5-10 năm 25,0 10,0 25,0 

> 10 năm 40,0 75,0 55,0 

Đa số lồng nuôi của các hộ ở cả 3 tỉnh có kích 

thước 6123,5 m, tuy nhiên một số hộ làm lồng có 

kích thước lớn hơn hoặc nhỏ hơn do tận dụng từ lồng 

nuôi các loại cá khác. Thời gian nuôi 6-7 tháng/vụ, 

tùy vào tốc độ tăng trưởng, cỡ giống và kích cỡ thu 

hoạch, hầu như tất cả hộ đều nuôi 2 vụ/năm. Bên 

cạnh đó, do nguồn cá giống có sẵn quanh năm nên 

người dân có thể chủ động được thời gian thả cá và 

mùa vụ nuôi. Kích cỡ cá thu hoạch trung bình dao 

động từ 0,5-0,6 kg/con, tùy thuộc giá và nhu cầu thị 

trường. Năng suất trung bình đạt 33-45 kg/m3/vụ và 

tỉ lệ sống đạt từ 45-56% ở phần lớn hộ nuôi tùy thuộc 

vào kĩ thuật nuôi. Cụ thể, mật độ thả cá, năng suất, 

tỉ lệ sống ở Vĩnh Long là 116,4 con/m3, 35,7 

kg/m3/vụ, 56,2%; tương ứng Đồng Tháp là 148,6 

con/m3, 32,95 kg/m3/vụ, 45,1%; An Giang lần lượt 

là 139 con/m3, 44,9 kg/m3/vụ, 56,4% (Bảng 2). 

Trong đó, mật độ nuôi tại Đồng Tháp cao nhất do 

phần lớn lồng bè được đặt trên sông Tiền, nơi có vị 

trí thuận lợi cho việc thả nuôi cá điêu hồng. Khu vực 

tiến hành khảo sát ở tỉnh An Giang có mật độ cao 

thứ nhì vì độ sâu và dòng chảy tại đây thích hợp để 

nuôi cá. Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia 

(2013), mật độ nuôi tùy thuộc vào điều kiện cụ thể 

nơi đặt lồng bè, nếu đặt ở sông lớn, nguồn nước tốt 

và đủ dưỡng khí có thể thả đến 150-200 con/m3. Tuy 

nhiên, mật độ thả cá hầu hết phụ thuộc vào tập quán 

và quá trình học hỏi lẫn nhau của các hộ nuôi. Mật 

độ trung bình thả nuôi ở Vĩnh Long thấp hơn 2 tỉnh 

còn lại do đây là kết quả từ sự tích lũy kinh nghiệm 

qua nhiều năm nuôi cá điêu hồng của hộ dân. Bên 

cạnh đó, khu vực này có rất nhiều lồng bè dẫn đến 

nguồn nước không thích hợp để nuôi với mật độ cao 

hơn. Ngoài ra, sự phát triển ồ ạt của các bè đã gây 

khó khăn cho việc quản lý, dịch bệnh xảy ra thường 

xuyên, chi phí sản xuất cao, ngoài ra giá con giống 

ngày càng cao nhưng chất lượng không đảm bảo 

(Trần Văn Việt, 2016), vì vậy tỉ lệ sống của cá điêu 

hồng chỉ đạt khoảng 45,1-56,4%. Kết quả trên đã 

cho thấy cái nhìn bao quát về đặc điểm và tình hình 

nuôi cá điêu hồng ở các tỉnh được khảo sát. 

Bảng 2: Các thông số về lồng bè nuôi, mật độ nuôi, tỉ lệ sống và năng suất của các hộ nuôi cá điêu hồng 

ở tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp và An Giang 

Nội dung Vĩnh Long Đồng Tháp An Giang 

Số lượng lồng nuôi (lồng) 12,9±12,83 9,2±6,35 6,9±6,15 

Thể tích lồng (m3) 248,3±23,97 261,6±78,55 243,6±51,77 

Mật độ (con/m3) 116,4±77,45 148,6±63,64 139,0±47,32 

Năng suất (kg/m3/vụ) 35,7±15,6 32,95±7,03 44,9±10,44 

Tỉ lệ sống (%) 56,2±14,82 45,1±11,9 56,4±14,47 

Giá bán (ngàn đồng) 34,2±1,58 34,7±1,42 34,3±1,45 
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3.2 Tình hình sử dụng thảo dược trong quá 

trình nuôi cá điêu hồng 

Tình hình sử dụng thảo dược của các hộ nuôi mỗi 

tỉnh được thể hiện ở Hình 1. Cụ thể, tỉnh Đồng Tháp 

có số hộ đang sử dụng thảo dược cao nhất là 95%, 

kế đến là Vĩnh Long với 70% và thấp nhất là An 

Giang (60%). Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nhiều 

hộ sử dụng thảo dược ở Đồng Tháp là do kinh 

nghiệm cá nhân và sự trao đổi kinh nghiệm với nhau 

giữa các hộ nuôi. Thêm vào đó, nguồn thảo dược tại 

khu vực này luôn có sẵn và ít mất thời gian bào chế 

vì vậy thảo dược được sử dụng rất phổ biến. Số hộ 

ngưng sử dụng thảo dược chiếm từ 5-20%, và số hộ 

hoàn toàn không sử dụng thảo dược chiếm 5-25%. 

Điều đó có thể thấy mức độ tiếp cận với thảo dược 

của người dân trong khu vực khảo sát là khá cao. 

Đối với nhóm không sử dụng thảo dược hầu hết các 

hộ đều đồng ý với lý do mất nhiều công lao động 

(chiếm 80%), kế đến là do chất lượng không ổn định 

(60%) và 40% cho rằng do không biết đến công 

dụng của thảo dược và chi phí nguyên liệu cao. 

Trong khi đó, nguyên nhân chủ yếu đối với nhóm 

ngưng sử dụng là do vấn đề chất lượng không ổn 

định và mất nhiều công lao động (chiếm 60%). 

Ngược lại, nhóm đang sử dụng thảo dược cho rằng 

việc tìm mua sản phẩm đều dễ dàng, chất lượng sản 

phẩm ổn định, giá thành phù hợp, nguyên liệu đủ để 

đáp ứng với nhu cầu và ít tốn công lao động thể. 

Điều này hiện rõ qua kết quả có tỉ lệ hộ nuôi chọn ý 

kiến đồng ý rất cao (57,8-93,3%). Từ đó cho thấy 

những điều kiện thuận lợi và hiệu quả ổn định là yếu 

tố quan trọng khiến người nuôi yên tâm, tin tưởng 

khi sử dụng thảo dược vào nuôi cá điêu hồng.  

 

Hình 1: Tỉ lệ (%) hộ nuôi không sử dụng thảo dược, ngưng sử dụng thảo dược và đang sử dụng thảo 

dược ở Vĩnh Long, Đồng Tháp và An Giang 

Kết quả khảo sát về công dụng của thảo dược ở 

hộ đang và đã ngưng sử dụng được trình bày ở Bảng 

3. Trong đó, hơn 57% hộ thể hiện sự vượt trội về 

khả năng tăng cường miễn dịch. Ngoài ra, nhiều hộ 

đã sử dụng thảo dược vào việc phòng, trị bệnh do kí 

sinh trùng, vì đây là một trong những bệnh thường 

gặp khi nuôi cá điêu hồng. Bên cạnh đó, thảo dược 

còn được dùng với công dụng cải thiện chất lượng 

nước (tỉ lệ 11,1-14,3%) và hỗ trợ giải độc gan (14,3-

25%) ở hộ đang sử dụng tại 3 tỉnh Vĩnh Long, Đồng 

Tháp, An Giang. Khảo sát cho thấy mong muốn và 

nhu cầu của người nuôi về các loại thảo dược, tạo cơ 

sở cho việc lựa chọn thảo dược thích hợp trong 

những nghiên cứu tiếp theo. 

Qua khảo sát có tổng cộng 15 loài cây thảo dược 

được sử dụng trong nuôi cá điêu hồng (bao gồm hộ 

đang sử dụng và hộ ngưng sử dụng thảo dược) ở cả 

3 tỉnh, trong đó được sử dụng nhiều nhất là tỏi 

(n=36), tiếp đến là atiso (n=11), trâm bầu (n=7), mần 

ri (n=6) và dây vác (n=6) (Hình 2). Riêng với nhóm 

đang sử dụng, các loại thảo dược gồm tỏi, dây vác, 

atiso, mần ri, trâm bầu cũng chiếm số lượng lớn, với 

số lượng lần lượt là 32, 6, 6, 5, 5 hộ sử dụng. Kết 

quả này tương tự với kết quả tổng của nhóm hộ đang 

và ngưng sử dụng. 
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Bảng 3: Công dụng của thảo dược ở các hộ nuôi đang sử dụng và ngưng sử dụng  

Tỉnh 

Công dụng 
Vĩnh Long Đồng Tháp An Giang 

 Ngưng sử 

dụng (%) 

Đang sử dụng 

(%) 

Đang sử dụng 

(%) 

Ngưng sử 

dụng (%) 

Đang sử dụng 

(%) 

Tăng miễn dịch 100,0 57,1 94,4 100,0 58,3 

Diệt vi khuẩn  0 7,1 0 25,0 8,3 

Diệt virus 0 7,1 0 0 0 

Diệt kí sinh trùng 0 57,1 5,6 25,0 33,3 

Kích thích tăng trưởng 0 7,1 11,1 0 8,3 

Cải thiện chất lượng nước 0 14,3 11,1 0 0 

Khác 0 14,3 16,7 0 25,0 

Ghi chú: mỗi hộ nuôi có thể sử dụng nhiểu hơn 1 công dụng của thảo dược 

 

Hình 2: Thành phần loài cây thảo dược sử dụng trong nuôi cá điêu hồng  

Bảng 4 trình bày những cách dùng thảo dược 

được áp dụng vào nuôi cá điêu hồng ở cả nhóm 

ngưng sử dụng và đang sử dụng tại Vĩnh Long, 

Đồng Tháp, An Giang. Trong nghiên cứu này phần 

lớn các hộ nuôi cá điêu hồng sử dụng thảo dược ở 

dạng dung dịch chiếm hơn 75%, một số ở dạng bột 

hoặc cho cá ăn bằng cách treo vào lồng nuôi. Tỉ lệ 

(%) hộ bổ sung dưới hình thức trộn vào thức ăn 

chiếm đa số (trên 75%), tạt thảo dược vào nước và 

cho ăn trực tiếp thường ở giai đoạn 1-2 tháng nuôi. 

Hình thức sử dụng chủ yếu là dùng thảo dược riêng 

lẻ hoặc thảo dược kết hợp với 1 số thuốc, hóa chất 

trong nuôi trồng thủy sản với tần suất định kì hoặc 

khi cá có biểu hiện bệnh. Đa phần thảo dược được 

mua từ công ty và tự làm (chiếm hơn 50%), một số 

ít (từ 16,7-26,3%) không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Nhìn chung nghiên cứu đã cho thấy được tổng 

quát hiện trạng sử dụng thảo dược tại Vĩnh Long, 

Đồng Tháp và An Giang về thái độ, cách thức và 

hình thức sử dụng của người nuôi. Hiện nay, thảo 

dược là một trong những giải pháp đang dược 

khuyến khích áp dụng vào nuôi trồng thủy sản nói 

chung và nuôi cá điêu hồng nói riêng. Các quốc gia 

trên thế giới như Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc, 

Indonesia, Hàn Quốc, Ai Cập, Nhật Bản, Mexico, 

Nigeria và Bangladesh cũng quan tâm đến vấn đề sử 

dụng thảo dược vào nuôi thủy sản (Muniruzzaman 

and Chowdhury, 2004; Hai, 2015). Do nhiều tác 

dụng hữu ích của thảo dược bao gồm thúc đẩy tăng 

trưởng, giảm hệ số tiêu tốn thức ăn, tăng hoạt động 

của enzyme, tăng cường khả năng kháng bệnh và cải 

thiện chất lượng thịt (Pu et al., 2017). Ngoài ra, các 

loại thuốc từ thực vật là nguồn sản phẩm đa dạng, 

dễ tìm và dễ sử dụng. Chang (2000) cho rằng thảo 

dược có thể sử dụng dưới dạng toàn bộ cây, một 

phần của cây (lá, rễ, hạt, hoa) hoặc hợp chất chiết 

xuất; sử dụng riêng lẻ hay kết hợp với các chất khác 

như khoáng, probiotic hoặc nhiều loại thảo dược với 

nhau. Tùy thuộc vào loại bộ phận được sử dụng và 

mùa vụ thu hoạch mà hoạt chất của thảo dược có thể 

thay đổi, vì vậy kiến thức về từng loài và mùa vụ là 

rất cần thiết. Thêm vào đó, nồng độ tối ưu và thời 

gian gây biến đổi hoạt tính của nhiều thảo dược vẫn 

chưa có đánh giá cụ thể (Hai, 2015). Do đó hầu hết 

người nuôi trong khảo sát chọn loại thảo dược và 

liều lượng sử dụng dựa trên kinh nghiệm bản thân 

hoặc sự chỉ dẫn của hộ nuôi khác.  
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Bảng 4: Dạng và cách thức sử dụng thảo dược trong quá trình nuôi cá  

Nội dung 

Vĩnh Long Đồng Tháp An Giang 

Ngưng sử 

dụng (%) 

Đang sử 

dụng (%) 

Đang sử dụng 

(%) 

Ngưng sử 

dụng (%) 

Đang sử 

dụng (%) 

Dạng thảo 

dược sử 

dụng 

Bột  0 7,1 31,6 0 8,3 

Viên  0 0 0 0 8,3 

Dung dịch 100 78,6 78,9 75 83,3 

Khác 0 28,6 10,5 25 0 

Hình thức bổ 

sung 

Trộn vào thức ăn 100 85,7 100 75 91,7 

Tạt vào nước 0 14,3 15,8 50 25 

Tiêm 0 0 0 0 0 

Khác 0 28,6 0 0 8,3 

Giai đoạn bổ 

sung 

Mới thả 100 35,7 5,3 0 16,7 

0,5 tháng 0 0 10,5 50 16,7 

1 tháng 0 28,6 31,6 25 16,7 

1,5 tháng 0 21,4 26,3 0 16,7 

2 tháng 0 14,3 26,3 25 33,3 

Tần suất sử 

dụng  

Định kỳ 100 57,1 78,9 100 91,7 

Liên tục 0 0 10,5 0 0 

Khi có biểu hiện bệnh 0 42,9 21,1 0 8,3 

Theo hướng dẫn của 

nhà sản xuất 
0 0 5,3 0 0 

Hình thức sử 

dụng  

Thảo dược riêng lẻ 100 50 57,9 100 83,3 

Thảo dược + thảo dược 0 7,1 15,8 0 8,3 

Thảo dược + khác 0 42,9 31,6 25 33,3 

Nguồn gốc 

thảo dược 

Công ty 0 64,3 52,6 25 66,7 

Không rõ 0 0 26,3 0 16,7 

Tự làm 100 42,9 52,6 75 41,7 

Ghi chú: mỗi hộ nuôi có thể sử dụng nhiểu hơn 1 dạng hoặc hình thức sử dụng 

3.3 Hiệu quả sử dụng thảo dược trong nuôi 

cá điêu hồng 

Kết quả khảo sát hiệu quả và mức độ hài lòng 

khi sử dụng thảo dược giữa nhóm sử dụng và ngưng 

sử dụng thảo dược tại tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp 

và An Giang được trình bày ở Bảng 5. Đối với nhóm 

hộ ngưng sử dụng là do chưa nhận thấy được rõ ràng 

hiệu quả trong phòng, trị bệnh cá. Việc giúp cải 

thiện năng suất và giảm chi phí cũng không có sự 

vượt trội do đó nhiều hộ không hài lòng khi sử dụng 

thảo dược. Đối với nhóm hộ đang sử dụng với công 

dụng phòng bệnh được đánh giá tốt khi hầu hết hộ 

cho rằng thảo dược có hiệu quả cao hơn hoặc bằng 

thuốc. Do thảo dược có tác dụng chậm và phải có 

thời gian sử dụng lâu dài nên tác dụng trị bệnh không 

rõ rệt như thuốc (Rahman et al., 2009). Tỉ lệ hộ đồng 

ý thảo dược có tác dụng phòng bệnh xuất hiện rất 

cao từ 66,7 đến 85,7%. Bên cạnh đó, hiệu quả tăng 

năng suất và giảm chi phí nhiều hộ chưa đánh giá 

được do có những yếu tố tác động khác. Tuy một số 

ít hộ có đánh giá không tích cực nhưng thảo dược 

vẫn nhận được sự hài lòng của phần lớn người nuôi 

(65%), cơ bản cho thấy những tác dụng hữu ích của 

thảo dược đối với nghề nuôi thủy sản. 

Theo Hai (2015), thảo dược đã được sử dụng 

rộng rãi trong thuốc dành cho thú y và con người từ 

lâu đời. Đây không chỉ là những sản phẩm tự nhiên, 

an toàn cho người dùng mà nó còn hiện diện phổ 

biến khắp vùng ĐBSCL. Hiệu quả sử dụng của thảo 

dược đã được tiến hành đánh giá trên nhiều đối 

tượng thủy sản nuôi như cá tra, cá lóc, cá rohu, cá 

hồi, tôm càng xanh mang lại những ảnh hưởng tích 

cực về miễn dịch, tăng trưởng và tỉ lệ sống (Hai, 

2015). Citarasu (2010) cho rằng đối với cá điêu hồng 

thảo dược cũng có một số hiệu quả nhất định đã 

được xem xét như khả năng tăng cường đáp ứng 

miễn dịch không đặc hiệu, chỉ số huyết học, cải thiện 

hiệu quả sử dụng thức ăn, kích thích tăng trưởng, 

phòng được một số vi khuẩn, nấm và giảm tỷ lệ chết. 

Các công dụng có được là nhờ sự hiện diện của các 

hợp chất như alkaloids, flavanoids, phenolics, 

terpenoid, steroid, sắc tố và tinh dầu trong thảo dược 

(Citarasu, 2010). Vì vậy, Bulfon et al. (2015) cho 

rằng để thảo dược cho tác dụng cao hơn về hoạt tính 
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kháng khuẩn và kích thích miễn dịch nên chiết xuất 

bằng cồn hoặc dung môi hữu cơ thay vì sử dụng 

nước. Tuy nhiên, hầu hết hộ nuôi tại khu vực khảo 

sát đều xay thảo dược với nước sau đó trộn vào thức 

ăn, đây có lẽ là một trong những nguyên nhân làm 

giảm hiệu quả sử dụng. Ngoài ra, chất kích thích 

miễn dịch và liều dùng không phải luôn luôn có mối 

tương quan thuận với nhau, sử dụng quá liều có thể 

gây ra ức chế sự đáp ứng miễn dịch (Jian and Wu, 

2003). 

Bảng 5: Hiệu quả và sự hài lòng khi sử dụng thảo dược trong quá trình nuôi cá điêu hồng 

Nội dung 

Vĩnh Long Đồng Tháp An Giang 

Ngưng 

sử dụng 

Đang sử 

dụng 

Đang sử 

dụng 

Ngưng 

sử dụng 

Đang sử 

dụng 

Tỉ lệ % 

(n=1) 

Tỉ lệ % 

(n=14) 

Tỉ lệ % 

(n=19) 

Tỉ lệ % 

(n=4) 

Tỉ lệ % 

(n=12) 

Hiệu quả 

phòng bệnh 

Thảo dược > thuốc 0 42,9 42,1 25,0 41,7 

Thảo dược < thuốc 0 7,1 0 75,0 16,7 

Thảo dược = thuốc 100,0 50,0 57,9 0 41,7 

Hiệu quả trị 

bệnh 

Thảo dược > thuốc 0 28,6 0 0 8,3 

Thảo dược < thuốc 0 42,9 57,9 100,0 83,3 

Thảo dược = thuốc 100,0 28,6 42,1 0 8,3 

Hạn chế xuất 

hiện bệnh 

Có  100,0 85,7 73,7 0 66,7 

Không 0 7,1 0 75,0 16,7 

Không đánh giá được 0 7,1 26,3 25,0 16,7 

Tăng năng 

suất 

Có  100,0 28,6 26,3 0 25,0 

Không 0 21,4 21,1 25,0 16,7 

Không đánh giá được 0 50,0 52,6 75,0 58,3 

Giảm chi phí 

Có  0 21,4 10,5 25,0 16,7 

Không 0 50,0 31,6 50,0 41,7 

Không đánh giá được 100,0 28,6 57,9 25,0 41,7 

Hài lòng bản 

thân 

Rất không hài lòng 0 0 0 0 0 

Không hài lòng 0 14,3 0 50,0 8,3 

Trung bình 100,0 14,3 5.3 25,0 16,7 

Hài lòng 0 35,7 84,2 25,0 75,0 

Rất hài lòng 0 35,7 10,5 0 0 

3.4 Tiềm năng và nhu cầu sử dụng thảo 

dược trong nuôi cá điêu hồng 

Qua khảo sát, có 81,67% (n = 49) hộ biết đến 

thực vật có thể dùng làm thảo dược trong nuôi cá 

điêu hồng, 10% (n= 6) hộ không biết và 8,33% (n = 

5) hộ không quan tâm (Hình 3A). Điều này chứng 

tỏ đa số hộ, kể cả những hộ không sử dụng đều có 

sự quan tâm và tìm hiểu về thảo dược nhằm ứng 

dụng vào mô hình nuôi nếu đáp ứng đầy đủ mong 

muốn của người nuôi.  

Nghiên cứu cho thấy có 16 loại thực vật được 

biết đến có công dụng làm thảo dược (Hình 3B). 

Trong đó, tỏi (Allium sativum) được nhiều người 

biết nhất do có đa dạng các sản phẩm chiết xuất từ 

tỏi, nguồn nguyên liệu dễ tìm và giá thành phù hợp. 

Hiện nay, tỏi thường xuyên được sử dụng để phòng 

bệnh cho các loài thủy sản như cá tra, cá chẽm, tôm 

thẻ chân trắng nhờ khả năng giúp tăng miễn dịch, 

khả năng chống chịu bệnh và cải thiện tỉ lệ sống 

(Muslim et al., 2009; Talpur and Ikhwanuddin, 

2012; Labrador et al., 2016). Cỏ mực (Eclipta 

prostrata) cũng được biết đến nhiều tuy nhiên lại chỉ 

có một số ít hộ ứng dụng vào nuôi cá điêu hồng do 

quá trình bào chế mất khá nhiều thời gian. Bên cạnh 

đó, dây vác (Cayratia trifolia) là loài thực vật sử 

dụng từ lâu đời trong nuôi cá ở mô hình lồng bè bởi 

công dụng diệt kí sinh trùng, cách thức thực hiện 

đơn giản và hiệu quả. Ngoài ra, mần ri (Cleome 

chelidonii), lá xoan (Melia azedarach) và diệp hạ 

châu (Phyllanthus urinaria) cũng được các hộ đề 

cập đến nhiều trong khảo sát. Một số loài cây khác 

như rau mác, nhãn lồng, lá mơ, gừng, đu đủ dầu, cỏ 

xước và cỏ sữa được một số hộ cho là có thể sử dụng 

trong nuôi cá.  

Ý kiến của 60 hộ tại 3 tỉnh Vĩnh Long, Đồng 

Tháp và An Giang về những yếu tố chính tác động 

đến việc hộ nuôi bước đầu sử dụng và tiếp tục duy 

trì sử dụng thảo dược được trình bày qua Bảng 6. 

Trong đó, có đến 98,33% hộ đồng ý chất lượng sản 

phẩm là yếu tố quyết định hàng đầu. Thời gian và 

giá thành bào chế là yếu tố tiếp theo với tỉ lệ 88,33% 
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và 66,67%. Về nguồn nguyên liệu, thời gian bảo 

quản và thương hiệu của sản phẩm không phải là 

mối quan tâm chủ yếu, đa số hộ chọn ý kiến trung 

lập. Từ kết quả trên đã phần nào làm rõ các tiêu chí 

lựa chọn sản phẩm thảo dược của người dân khi đưa 

vào sử dụng.  

 

Hình 3: (A) Tỉ lệ (%) hộ nuôi đến việc sử dụng thảo dược, (B) Thành phần loài thực vật được biết có 

tác dụng làm thảo dược 

Bảng 6: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng thảo dược của người nuôi 

Các yếu tố 
Không ảnh hưởng 

(%) 
Bình thường (%) 

Ảnh hưởng 

(%) 
Tổng cộng (%) 

Nguồn nguyên liệu 41,67 40,00 18,33 100 

Chất lượng sản phẩm 0 1,67 98,33 100 

Giá thành bào chế 16,67 16,67 66,67 100 

Thời gian bảo quản sản phẩm 43,33 41,67 15,00 100 

Thời gian bào chế 5,00 6,67 88,33 100 

Xuất xứ thương hiệu 38,33 43,33 18,33 100 

Bảng 7: Mức độ ưu tiên lựa chọn thuốc để phòng 

bệnh cho cá điêu hồng 

Sản phẩm Điểm Xếp hạng 

Chế phẩm sinh học 120 1 

Chất tăng cường sức đề 

kháng 
149 2 

Thảo dược  169 3 

Hóa chất 226 4 

Thuốc kháng sinh  236 5 

Kết quả Bảng 7 thể hiện mong muốn trong việc 

lựa chọn loại sản phẩm để phòng bệnh cho cá điêu 

hồng quá trình nuôi của những người được khảo sát 

(điểm số thấp nhất biểu hiện sự ưu tiên hàng đầu). 

Cụ thể, 5 loại sản phẩm thường được dùng trong 

nuôi trồng thủy sản được sắp thể thứ tự ưu tiên như 

sau chế phẩm sinh học được lựa chọn nhiều nhất để 

phòng bệnh, kế tiếp là chất tăng cường đề kháng, 

thảo dược ở vị trí thứ ba, hóa chất và kháng sinh 

được ít người sử dụng nhất. Tuy thảo dược ở thứ 

hạng trung bình nhưng khi so về điểm số không có 

cách biệt quá lớn (49 điểm) đối với chế phẩm sinh 

học, chứng tỏ thảo dược là sản phẩm được ưu tiên ở 

các hộ khảo sát. Từ đó thấy được nhận thức của 

người dân khi sử dụng đúng mục đích và công dụng 

của các sản phẩm thảo dược. 

Bảng 8: Mục đích sử dụng thảo dược của hộ nuôi 

cá điêu hồng 

Chức năng Điểm 
Xếp 

hạng 

Phòng bệnh 88 1 

Kích thích tăng trưởng 143 2 

Giảm sốc 204 3 

Cải thiện chất lượng nước 241 4 

Trị bệnh 280 5 

Không ảnh đến con 

người/vật nuôi/môi trường 
301 6 

Các tính năng của thảo dược được sử dụng tại 

Vĩnh Long, Đồng Tháp và An Giang được liệt kê 
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trong Bảng 8. Mục đích sử dụng chính là khả năng 

nâng cao miễn dịch giúp phòng bệnh cho cá nuôi. 

Thêm vào đặc điểm mô hình nuôi lồng bè có dòng 

nước chảy thường xuyên, không kiểm soát được 

chất lượng nước do đó khả năng kích thích tăng 

trưởng, giảm sốc và cải thiện chất lượng nước cũng 

là mục đích mà các hộ nuôi mong muốn. 

Việc lạm dụng kháng sinh trong thời gian dài có 

thể dẫn đến sự phát triển của vi khuẩn kháng thuốc, 

gây ô nhiễm môi trường và tích tụ dư lượng trong 

cá, gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm xuất 

khẩu và sức khỏe người tiêu dùng. Do đó, các sản 

phẩm thuốc có nguồn gốc từ thảo dược nghiên cứu 

trên các đối tượng thủy sản khác nhau do một số tác 

dụng tích cực của thảo dược như giúp kích thích hệ 

thống miễn dịch, tăng trưởng và giảm căng thẳng 

cho cá (Hai, 2015). Bên cạnh đó, nó hoạt động như 

một chất kháng khuẩn và chống ký sinh trùng nhờ 

các thành phần hóa học của chúng (Reverter et al., 

2014).  Theo Bulfon et al. (2015), đã có hơn 60 loại 

dược liệu được thử nghiệm nhằm cải thiện sức đề 

kháng cho cá và hỗ trợ quản lý dịch bệnh trong nuôi 

trồng thủy sản. Vì thế, ứng dụng sản phẩm có nguồn 

gốc thực vật vào nuôi trồng thủy sản để kiểm soát 

dịch bệnh là một trong những lựa chọn thay thế đầy 

hứa hẹn cho kháng sinh.  

Mặc dù kết quả nghiên cứu đã cung cấp được 

những thông tin cơ bản về tình hình sử dụng cũng 

như nhận thức, đánh giá của người nuôi về việc sử 

dụng thảo dược trong quá trình nuôi tuy nhiên nhiều 

hộ nuôi không cung cấp thông tin cụ thể về thu nhập 

từ nuôi cá điêu hồng. Do đó, nghiên cứu này chưa 

so sánh được lợi nhuận giữa hộ sử dụng và không sử 

dụng thảo dược trong nuôi cá điêu hồng tại 3 tỉnh đã 

được khảo sát. 

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

4.1 Kết luận 

Khảo sát 60 hộ nuôi cá điêu hồng lồng bè cho 

thấy đa số các hộ đều có kinh nghiệm nuôi trên 5 

năm, tỉ lệ hộ nuôi sử dụng thảo dược tại Vĩnh Long, 

Đồng Tháp và An Giang lần lượt là có 70%, 95% và 

60%. Vĩnh Long có tỉ lệ hộ không sử dụng cao nhất 

(25%) và thấp nhất là Đồng Tháp(5%). 

Người dân biết được 16 loại thảo dược có thể 

ứng dụng vào nuôi cá điêu hồng, tuy nhiên thực tế 

chỉ có 15 loài thảo dược đã được sử dụng trong quá 

trình nuôi, trong đó chiếm tỉ lệ cao nhất là tỏi, atiso, 

trâm bầu, mần ri và dây vác.  

Công dụng của thảo dược được đánh giá nhiều 

nhất là giúp tăng miễn dịch và diệt kí sinh trùng. 

Mức độ ưu tiên sử dụng thảo dược để phòng bệnh 

được xếp vị trí thứ 3 sau chế phẩm sinh học và chất 

tăng cường đề kháng.  

4.2 Đề xuất 

Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn và khả năng tăng 

cường miễn dịch của thảo dược đối với một số vi 

khuẩn gây bệnh trên cá điêu hồng. Bên cạnh đó, 

khảo sát chi phí và lợi nhuận giữa nhóm hộ sử dụng 

và không sử dụng thảo dược trong quá trình nuôi cá 

điêu hồng cần được thực hiện trong nghiên cứu tiếp 

theo. 
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