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Khảo sát hiện trạng sử dụng chất cấm (chloramphenicol) và kháng sinh hạn chế
sử dụng (amoxicillin) trong quá trình nuôi cá lóc đầu nhím (Channa maculata)
thương phẩm và phân tích dư lượng trong cơ thịt cá
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TÓM TẮT
Việc sử dụng thuốc và hóa chất trong nuôi trồng thủy sản (NTTS) ngày
càng gia tăng đáng kể vì mức độ thâm canh ngày càng được nâng cao. Tuy
nhiên, thông tin về nghề nuôi cá lóc hiện nay còn hạn chế. Nắm được nhu
cầu trên, nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng sử dụng
hai loại kháng sinh (KS) cấm (chloramphenicol, CAP) và hạn chế sử dụng
(amoxicillin, AMX) và kiểm tra dư lượng tồn động trên cơ thịt cá của hai
loại KS này. Nghiên cứu tiến hành phỏng vấn 65 hộ nuôi cá ở Định Quán,
Trảng Bom và Biên Hòa, Đồng Nai. Kết quả cho thấy không có việc sử
dụng CAP và AMX trong phòng bệnh. Tuy nhiên, CAP vẫn được sử dụng
để chữa bệnh ở mức 50,04 và 100,0 g/tấn cá ở Biên Hòa và Trảng Bom.
AMX được sử dụng điều trị bệnh ở nồng độ 59,62; 91,49 và 89,58 g/tấn cá ở
Định Quán, Biên Hòa và Trảng Bom. Trái ngược với kết quả điều tra thực
địa, phân tích hàm lượng kháng sinh trong 3 mẫu cá được thu ở mỗi khu
vực khảo sát khoảng 14 ngày trước và ngay ngày thu hoạch cho thấy không
có dư lượng KS được phát hiện. Nghiên cứu này cho thấy hiện nay nông
dân có sử dụng KS, trong đó có kháng sinh cấm nhưng bước đầu đã nâng
cao nhận thức về việc sử dụng kháng sinh, được minh chứng bằng thực tế
là chúng chỉ sử dụng khi cần thiết. Do đó cần tăng cường việc quản lí và
tăng cường công tác khuyến ngư để cung cấp kiến thức, thông tin cho nông
dân sử dụng hợp pháp kháng sinh và các hóa chất khác trong NTTS.
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The use of drugs and chemicals in aquaculture has been increased surprisingly due to the fact that it has been moving from low to high level
of intensification. However, there is lack of information in snakehead fish
farming. The study was conducted by interviewing 65 farmers in Dinh
Quan, Trang Bom, and Bien Hoa, Dong Nai province to provide sufficient
information on the use of chloramphenicol (CAP) and amoxicillin (AMX)
in snakehead fish farming. Interview results showed that no employment
of the 2 antibiotics in prevention of diseases. However, CAP was currently
applied to treat diseases at a concentration of 50.04 and 100.0 g/ton of
fish in Bien Hoa and Trang Bom, respectively despite it was banned in
aquaculture according to the law. AMX restricted to use was employed
when fish got sick at 59.62, 91.49, and 89.58 g/ton of fish in Dinh Quan,
Bien Hoa and Trang Bom, respectively. In contrast to field survey result,
LC-MS/MS analysis of 3 fish muscle samples randomly collected at each
place around 14 days before and on the day of harvesting indicated that no
residue of concerned antibiotics was detected. The present study suggests
that farmers currently apply antibiotics including banned antibiotics in fish
but have initially raised awareness of the use of antibiotics, evidenced by
the fact that they were only used when needed. Hence, the management
and extension should be intensively promoted for a legal use of antibiotics
and other chemicals.
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1. Đặt Vấn Đề
Ngành nuôi trồng thủy sản (NTTS) ở Việt Nam
hiện đang phát triển rất nhanh và có nhiều khởi
sắc với tổng diện tích mặt nước NTTS là 1.072,2
nghìn ha (Tổng Cục Thống Kê, 2017). Sản lượng
NTTS năm 2016 ước tính đạt 3.640,6 nghìn tấn,
trong đó sản lượng cá nuôi nước ngọt là 2.564,7
tấn tăng lần lượt là 3,1% và 1,5% so với năm 2015
(Tổng Cục Thống Kê, 2017). Đối với Đồng Nai,
thuộc vùng Đông Nam Bộ, Việt Nam, khai thác
thủy sản chưa phải là thế mạnh của vùng, tuy
nhiên sản lượng NTTS những năm gần đây liên
tục tăng, cụ thể là hơn 43 nghìn tấn ở 2014, hơn
45 nghìn tấn vào 2015, và gần 48 nghìn tấn năm
2016 (Tổng Cục Thống Kê, 2017) nhằm cung cấp
cho các địa bàn lân cận như Thành phố Hồ Chí
Minh, Bình Dương,...
Trong quá trình nuôi, nhiều loại hóa chất và
thuốc kháng sinh (KS) được sử dụng để xử lí nước
ao nuôi, bảo đảm chất lượng nước, phòng trị bệnh
và tăng năng suất vật nuôi (Lan, 2013). Nông
dân thường trộn thuốc vào thức ăn mà không
tìm hiểu kỹ tác dụng cũng như tác hại của thuốc
(Lê Minh Long và ctv, 2015; Pham và ctv, 2015).
Tuy nhiên, năng suất này bắt đầu giảm và lợi
nhuận dần biến mất từ một thập kỉ đổ lại đây
(Nguyen và Ford, 2010), dẫn đến tính bền vững
trong NTTS không còn nữa. Ngoài ra, thức ăn
dư thừa và phân có chứa thuốc KS có thể lắng
xuống đáy và sau đó được dòng nước đưa sang
khu vực lân cận (Boxall và ctv, 2004; Miller và
Harbottle, 2018). Việc phát hiện dư lượng các
chất KS trong thịt các loại thủy sản xuất khẩu
cũng làm ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế (Pham
và ctv, 2015). Thêm vào đó, nước nuôi chứa nhiều
cặn bã, tạp chất, thuốc dư thừa trong suốt quá
trình nuôi được thải trực tiếp ra ngoài không qua
xử lí có thể làm ô nhiễm nguồn nước mặt khu
vực xung quanh làm ảnh hưởng đến tính ổn định
của nghề NTTS (Trương Quốc Phú và Trần Kim
Tính, 2012). Đây cũng có thể là nguyên nhân tạo
ra nhiều dòng vi khuẩn kháng KS, đe dọa sức
khỏe của con người và vật nuôi (Hoa và ctv, 2011;
Quách Văn Cao Thi và ctv, 2014).
Ở Việt Nam, chloramphenicol (CAP) và amoxicillin (AMX) là hai KS cấm và hạn chế sử dụng
(Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, 2009) do các tác hại của nó đối với sức
khỏe con người và môi trường (De Francesco và
ctv, 2010; Dowling, 2013). Dù vậy, qui định này

www.journal.hcmuaf.edu.vn

chỉ khắt khe cho sản phẩm thủy sản xuất khẩu,
còn với hàng tiêu thụ nội địa thì việc kiểm tra
qui trình nuôi, chế biến và bảo quản vẫn còn bỏ
ngỏ. Hiện nay các nghiên cứu trên thế giới và ở
Việt Nam về việc sử dụng thuốc và dư lượng KS
(DLKS) ở cá nước ngọt chủ yếu tập trung vào cá
tra và cá ba sa (Ang và ctv, 2000; Ansari và ctv,
2014; Cañada-Cañada và ctv, 2009; Quách Văn
Cao Thi và ctv, 2014). Cá lóc đầu nhím (Channa
maculata) là một loại cá lóc Việt Nam, thịt trắng,
ngọt, rất được ưa chuộng với người tiêu dùng (Vũ
Trung Tạng và Nguyễn Đình Mão, 2005). Cũng
giống như các loại NTTS khác, trong quá trình
nuôi cá lóc thương phẩm, người nông dân không
tránh khỏi việc sử dụng thuốc và hóa chất để
vệ sinh ao, phòng và trị bệnh (Lê Xuân Sinh và
Đỗ Minh Chung, 2009) nhưng những thông tin
mang tính chất khoa học về quá trình nuôi loài
cá này rất hạn chế. Do đó, nghiên cứu được thực
hiện nhằm mục đích cung cấp thông tin về việc
sử dụng hai loại KS nói trên tại các trại nuôi cá
lóc thương phẩm ở Đồng Nai, cũng như phân tích
DLKS có trong cơ thịt cá. Kết quả nghiên cứu có
thể làm cơ sở để các nhà chức trách phối hợp cùng
các cơ quan chức năng quản lí và kiểm soát việc
sử dụng KS, cũng như làm tiền đề cho các nghiên
cứu tiếp theo nhằm hạn chế các ảnh hưởng đến
môi trường và đảm bảo tính bền vững của nghề
nuôi cá lóc nói riêng và NTTS nói chung.
2. Vật Liệu Và Phương Pháp Nghiên Cứu
2.1. Địa điểm khảo sát và thu mẫu

Ba huyện/thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai là
Định Quán, Trảng Bom, và Biên Hòa được lựa
chọn để tiến hành khảo sát và thu mẫu cá (Hình
1). Đây là những khu vực có nhiều hộ nuôi cá lóc
gần với thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) tiện
lợi cho nghiên cứu.
2.2. Phân tích DLKS (CAP và AMX) trong
cơ thịt cá

Việc thu mẫu cá được tiến hành như sau. Chọn
ngẫu nhiên 01 hộ nuôi cá lóc thương phẩm ở mỗi
địa điểm điều tra Định Quán, Trảng Bom và Biên
Hòa. Tại thời điểm khoảng 14 ngày trước và khi
thu hoạch cá, 03 cá thể cá được thu ngẫu nhiên tại
mỗi hộ trên. Theo (Ansari và ctv, 2014; Nguyễn
Thanh Điền và Phùng Võ Cẩm Hồng, 2010; Wang
và ctv, 2004) và kinh nghiệm của các chuyên gia
NTTS thì thời gian 14 ngày là khoảng thời gian
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Hình 1. Vị trí tỉnh Đồng Nai ở Việt Nam (110 7 N
0
1070 11 E) và vị trí Định Quán, Trảng Bom và Biên
Hòa trong tỉnh Đồng Nai (Được chỉnh sửa từ
www.dongnai.gov.vn).

cách li đủ để bài thải hoàn toàn tồn dư KS trong
cơ thịt cá. Việc khảo sát DLKS tại hai thời điểm
trước và khi thu hoạch nhằm kiểm tra xem người
nông dân có thực hành theo đúng khuyến cáo của
các chuyên gia hay không. Cá sau khi thu sống
được vận chuyển kín về phòng thí nghiệm. Tại
đây, cá được đánh sạch vảy, phi lê, lóc lấy phần
thịt từ lưng tới đuôi có khối lượng từ 50 tới 100 g
và trữ đông ở -20°C cho tới khi được gửi đi phân
tích DLKS. Đặc điểm sinh học của cá thể cá làm
mẫu được thể hiện trong Bảng 1. Chỉ tiêu môi
trường nước ao nuôi lấy mẫu được đo bằng test
kit SERA (Đức) và mô tả trong Bảng 2.
Dư lượng CAP và AMX được định lượng tại
Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm TP.
HCM (Số 02 Đường Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao,
Quận 1, Hồ Chí Minh) trên hệ thống LC-MS/MS
lần lượt theo (Neuhaus và ctv, 2002) và (Becker
và ctv, 2004). Ngưỡng phát hiện của CAP và
AMX là 0,05 và 15 µg/kg, phù hợp với Thông
tư số 15/2009/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn (2009).
3. Kết Quả Và Thảo Luận
3.1. Đặc điểm chung của các hộ được khảo sát

Qua kết quả điều tra thực tế 65 hộ dân nuôi
cá lóc đầu nhím thâm canh, số nhân khẩu tham
gia nuôi cá lóc trung bình là 4,2 người/hộ (kể cả
lao động thuê). Phần lớn chủ hộ nuôi cá và người
tham gia nuôi cá là nam giới. Còn nữ giới chỉ
phụ giúp một số công việc nhẹ hoặc nội trợ. Đây
cũng là đặc thù của hầu hết các vùng thâm canh
NTTS (Nguyễn Thị Kim Quyên, 2017). Nguyên
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nhân của sự hạn chế tham gia vào công việc này
ở nữ giới có thể do trình độ học vấn và kĩ thuật
thấp, điều kiện sức khỏe không phù hợp. Độ tuổi
của chủ hộ phần lớn từ 45 đến 55 tuổi, với độ tuổi
này phản ánh kinh nghiệm NTTS tương đối cao
nhưng hạn chế về mặt thay đổi thói quen NTTS,
đa số còn giữ những kinh nghiệm canh tác lỗi thời,
không phù hợp với kiến thức khoa học thời đại
mới, gây khó khăn cho công tác khuyến ngư. Bên
cạnh đó, trình độ học vấn là một trong những yếu
tố quyết định đến khả năng tiếp thu các kiến thức
cũng như chọn lọc và vận dụng vào sản xuất cho
phù hợp với điều kiện thực tế, quyết định được
khả năng điều hành các hoạt động sản xuất cho
chính xác. Kết quả điều tra cho thấy phần lớn
trình độ văn hóa của chủ hộ là cấp 2 – 3, chiếm
93,2% (Bảng 3).
Tất cả các hộ dân (65/65 hộ) đều cho biết
họ nuôi cá dựa trên kinh nghiệm đúc kết và
hướng dẫn của nhân viên tiếp thị hoặc đại lí bán
thuốc/thức ăn thủy sản. Điều này chứng tỏ công
tác khuyến ngư và truyền bá kiến thức NTTS
chưa được sâu sát và chưa nhận được sự quan
tâm đúng mức của người dân.
Bảng 4 cho thấy diện tích đất thâm canh NTTS
mỗi hộ dân ở khu vực khảo sát là không đồng đều.
Có 39 hộ (09 hộ ở Trảng Bom và 30 hộ ở Biên
Hòa) không có số liệu do quá trình điều tra có sơ
sót vì bị giới hạn về mặt thời gian phỏng vấn.
3.2. Tình hình sử dụng CAP và AMX trong
quá trình nuôi cá thương phẩm

Kết quả điều tra cho thấy trong 65 hộ, không có
hộ nào sử dụng hai loại KS này trong quá trình
phòng bệnh. Tình hình sử dụng 2 KS CAP và
AMX để trị bệnh của 65 hộ dân được tóm tắt tại
Bảng 5. Trong đó, 49,23% hộ (32/65 hộ) sử dụng
CAP và 98,46% hộ (64/65 hộ) sử dụng AMX để
trị bệnh cho cá. Đáng chú ý ở kết quả là tất cả số
hộ được phỏng vấn ở Định Quán (26/26 hộ) đều
không sử dụng CAP trong suốt quá trình nuôi.
KS được trộn vào thức ăn cho cá. Người dân
sử dụng CAP để điều trị các bệnh thường gặp
ở cá như đỏ mỏ, đỏ kỳ, xuất huyết và gan thận
mủ xuất hiện từ tháng thứ 2 tới tháng thứ 5
trong quá trình nuôi. AMX thì được dùng chữa
các bệnh tương tự như CAP và thêm đốm đỏ,
trắng mình xuất hiện hàng tháng từ tháng thứ 3.
Hiệu quả trị bệnh ghi nhận từ phỏng vấn là 50
– 80% và 70 – 100% đối với CAP và AMX. Hiệu
quả điều trị cao, cộng với việc tần suất cá mắc
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Bảng 1. Đặc điểm sinh học của cá thể cá lóc lấy mẫu tại các địa điểm

Tên mẫu cá
DQ1
DQ2
DQ3
DQ4
DQ5
DQ6
TB1
TB2
TB3
TB4
TB5
TB6
BH1
BH2
BH3
BH4
BH5
BH6

Thời gian lấy mẫu
29/10/2016*
29/10/2016*
29/10/2016*
12/11/2016†
12/11/2016†
12/11/2016†
03/11/2016*
03/11/2016*
03/11/2016*
18/11/2016†
18/11/2016†
18/11/2016†
03/11/2016*
03/11/2016*
03/11/2016*
18/11/2016†
18/11/2016†
18/11/2016†

Nơi lấy mẫu
Định Quán
Định Quán
Định Quán
Định Quán
Định Quán
Định Quán
Trảng Bom
Trảng Bom
Trảng Bom
Trảng Bom
Trảng Bom
Trảng Bom
Biên Hòa
Biên Hòa
Biên Hòa
Biên Hòa
Biên Hòa
Biên Hòa

Khối lượng (g)
860
700
450
900
700
600
700
240
450
400
400
300
300
500
400
400
450
500

Chiều dài (cm)
42
38
32
44
41
37
40
31
35
34
33
29
33
40
36
39
41
41

*Thời điểm trước khi thu hoạch, † Thời điểm ngay lúc thu hoạch.

Bảng 2. Chỉ tiêu nguồn nước tại ao nuôi lấy mẫu

Chỉ tiêu
Địa điểm
Định Quán
Trảng Bom
Biên Hòa

Ngày lấy mẫu

pH

29/10/2016*
12/11/2016†
03/11/2016*
18/11/2016†
03/11/2016*
18/11/2016†

7,4
7,4
7,3
7,3
7,3
7,3

DO
(mg/L)
4
4
4
4
4
4

NH3 /NH+
4
(mg/L)
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

*Thời điểm trước khi thu hoạch, † Thời điểm ngay lúc thu hoạch.

Bảng 3. Trình độ học vấn của chủ hộ

Trình độ
Cấp 1
Cấp 2
Cấp 3
Trung học chuyên nghiệp trở lên
Tổng

bệnh dày (hầu như tháng nào cũng gặp) có thể là
nguyên nhân khiến cho AMX được tin dùng rộng
rãi hơn trong nghiên cứu này. AMX cũng là một
trong những loại KS được dùng phổ biến trong
nuôi cá tra thâm canh (Long và ctv, 2014).
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Số lượng (hộ)
4
26
34
1
65

Tỉ lệ (%)
6,2
40,0
52,3
1,5
100

Hình 2 cho thấy rõ sự khác biệt giữa liều lượng
KS sử dụng ở 3 khu vực. Nhìn chung, khu vực
Định Quán dùng KS ít nhất, họ không sử dụng
CAP, lượng AMX sử dụng cũng ít nhất với 59,62
± 14,84 g/tấn cá (giá trị trung bình ± sai số).
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Bảng 4. Tình trạng đất nuôi cá của các nông hộ

Hạng mục
Số lượng (hộ)
Tỉ lệ (%)

Dưới 10 ha
13
20

10 – 15 ha
5
8

Trên 15 ha
8
12

Không số liệu
39
60

Tổng
65
100

Bảng 5. Số hộ sử dụng CAP và AMX trong điều trị bệnh cá

KS
CAP
AMX

Có sử dụng
Số lượng (hộ) Tỉ lệ (%)
32
49,23
64
98,46

Không sử dụng
Số lượng (hộ) Tỉ lệ (%)
33
50,77
01
1,54

Hai khu vực còn lại sử dụng cả 2 loại KS, trong
đó khu vực Biên Hòa sử dụng liều lượng KS cao
nhất với 50,00 ± 5,87 g CAP/tấn cá và 91,49 ±
18,27 g AMX/tấn cá. Ở Trảng Bom, người dân
sử dụng liều lượng 100,0 g CAP/tấn cá và 89,58
± 15,27 g AMX/tấn cá. Thực chất, ở Trảng Bom,
chỉ có 01 hộ (trong 09 hộ được phòng vấn) có xài
CAP (nồng độ 100 g/tấn cá) và có 01 hộ (trong
09 hộ phỏng vấn) không xài AMX để trị bệnh cá,
cho nên số liệu trung bình trên biểu đồ của CAP
chỉ tính cho 01 hộ, và của AMX là tính cho 8/9
hộ.

Tổng
Số lượng (hộ) Tỉ lệ (%)
65
100
65
100

kinh doanh thức ăn và thuốc, vì vậy nhân viên
bán hàng của các công ty đều thông tin tới người
dân và hướng dẫn họ hướng tới sử dụng các thuốc
trị bệnh có nguồn gốc từ thiên nhiên, ví dụ như
chiết xuất từ tỏi (Hình 3). Tuy nhiên, tình hình
tuân thủ qui định ở các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ
lại chưa được nắm rõ và cần điều tra trong các
nghiên cứu tiếp theo. Hiện trạng này rất phù hợp
với kết quả khảo sát về kinh nghiệm NTTS. Kết
quả có thể cho thấy người nuôi cá bước đầu có
hiểu biết về qui định sử dụng KS, biết được KS
nào cấm sử dụng nhờ vào thông tin từ nhân viên
tiếp thị của các công ty thức ăn và thuốc, từ đó
hạn chế đưa vào sử dụng, và chỉ sử dụng khi họ
thấy cần thiết (tức lúc cá bị bệnh). So với những
nghiên cứu thực hiện gần đây cho thấy người dân
chưa có nhận thức và hiểu biết nhiều về việc sử
dụng KS (Lê Minh Long và ctv, 2015; Long và
ctv, 2014) thì nghiên cứu hiện tại cho kết quả
khởi sắc hơn.

Hình 2. Liều lượng KS sử dụng trong điều trị bệnh
cả ở ba khu vực khảo sát. Liều lượng CAP được thể
hiện bằng cột màu xám đậm và liều lượng AMX là
cột xám nhạt. Giá trị liều lượng mỗi KS sử dụng thể
hiện giá trị trung bình của các liều lượng KS tương
ứng mà các hộ dân được phỏng vấn trong cùng khu
vực khảo sát sử dụng. Thanh sai số thể hiện độ lệch
chuẩn (SD).

Theo thông tin của các chuyên gia trong ngành
NTTS tại trường Đại học Nông Lâm TP. HCM,
hiện nay các công ty sản xuất thức ăn và thuốc
thủy sản lớn đều tuân thủ qui định về KS trong
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển - Số 4 (2018)

Hình 3. Một sản phẩm thuốc có chiết xuất từ tỏi
và không chứa các chất cấm sử dụng dùng trong
NTTS đang được bán trên thị trường với số lưu
hành 2341/TCTS-VP, có tác dụng phòng và trị
bệnh đường tiêu hóa trên cá, tôm.
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CAP và AMX theo đánh giá của Tổ chức Y tế
thế giới (WHO) là loại KS rất quan trọng (highly
important) và cực kì quan trọng (critically important) (World Health Organization, 2017). Tiêu
chí để đánh giá tầm quan trọng của KS là (1)
loại KS này là duy nhất, hoặc là một trong số ít
những phương pháp trị liệu, để chữa nhiễm khuẩn
nặng ở người; và (2) loại KS này được sử dụng
để điều trị nhiễm trùng ở người do một trong hai
nguyên nhân sau: (i) vi khuẩn có thể lây truyền
cho người từ các nguồn không phải của con người,
hoặc (ii) vi khuẩn có thể nhận được gen kháng
bệnh từ nguồn không phải của con người. CAP
được xếp là KS rất quan trọng vì đạt tiêu chí (2)
nhưng không đạt tiêu chí (1), trong khi đó AMX
đạt đủ hai tiêu chí. Điều này có thể chứng tỏ rằng
CAP không phải là loại KS duy nhất có thể sử
dụng để điều trị các loại bệnh cá đề cập ở trên.
Vì vậy việc không dùng CAP trong NTTS là điều
khả thi, và cần tìm ra các phương pháp khác để
thay thế như chỉ sử dụng các loại KS trong danh
mục cho phép sử dụng theo hướng dẫn kĩ thuật,
sử dụng các thuốc có nguồn gốc từ tự nhiên hoặc
chứa chiết xuất tự nhiên (Hình 3). và phổ biến
rộng rãi hơn nữa thông tin tới người dân.

tích DLKS một lần nữa khẳng định lại nhận định
về hiện trạng nhận thức của người nuôi cá đối với
việc sử dụng KS. Tuy nhiên, cần tiến hành nghiên
cứu với kích thước mẫu lớn hơn, ở nhiều địa điểm
hơn và phân tích dư lượng của các KS thường hay
sử dụng khác, như enrofloxacine, trimethoprime,
và sulfadimethoxine, . . . (Lê Minh Long và ctv,
2015) nhằm cung cấp bảng dữ liệu nền đầy đủ
cho ngành nuôi cá lóc ở Việt Nam, giúp cho việc
quản lí và định hướng phát triển ngành nghề này
trong tương lai.
4. Kết Luận

Nghiên cứu này đã xác định được hiện trạng
sử dụng hai loại KS cấm (CAP) và hạn chế sử
dụng (AMX) trong các ao nuôi cá lóc thâm canh
tại huyện Định Quán, Trảng Bom và thành phố
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trong quá trình nuôi,
người nuôi cá không sử dụng hai loại KS này để
phòng bệnh, nhưng có sử dụng để trị bệnh cá.
Kết quả phân tích DLKS của CAP và AMX trong
cơ thịt cá cũng cho thấy không có lượng tồn dư
nào được phát hiện. Nghiên cứu còn phản ánh sự
hạn chế của người nuôi trong quá trình tiếp cận
thông tin về kĩ thuật nuôi, sử dụng thuốc và hóa
3.3. Dư lượng kháng sinh trong cơ thị cá
chất, cũng như các qui định của pháp luật liên
quan tới ngành. Cần triển khai các nghiên cứu
Tổng cộng có 09 mẫu cá trước khi thu hoạch và tiếp theo khảo sát việc sử dụng tất cả các loại
09 mẫu cá ngay khi thu hoạch được đem đi phân thuốc và hóa chất trong suốt quá trình nuôi trên
tích DLKS CAP và AMX trong cơ thịt (Bảng diện rộng, cũng như đánh giá sự tồn lưu thuốc
1). Kết quả phân tích cho thấy không phát hiện và hóa chất trong ao nuôi, và trong cơ thịt cá lóc
DLKS của cả hai loại KS trong cơ thịt cá. Nhiều nhằm cung cấp dữ liệu nền và làm cơ sở đề xuất
thực tế có thể là nguyên nhân dẫn đến kết quả giải pháp giảm các tác động xấu đến môi trường
này. Thứ nhất, số cá thể lấy mẫu là quá ít (03 và đảm bảo tính bền vững của nghề nuôi cá lóc
cá thể cá tại mỗi địa điểm) do giới hạn về mặt thâm canh.
kinh phí của nghiên cứu. Theo một nghiên cứu
khác về DLKS trên cá ở Việt Nam, tỉ lệ phát Lời Cảm Ơn
hiện DLKS ở thịt cá chiếm 11% (Pham và ctv,
2015) với kích thước mẫu lớn (51 cá thể). Thứ
Nghiên cứu này được tài trợ bởi kinh phí đề
hai, tại thời điểm thu mẫu cá, tác giả nhận thấy tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở mã số CScá không bị bệnh. Đối chiếu với kết quả phỏng CB16-MTTN-03 của trường Đại học Nông Lâm
vấn cho thấy người dân chỉ sử dụng KS khi cá bị TP. HCM. Nhóm nghiên cứu chân thành cám ơn
bệnh, nên xác suất phát hiện DLKS trên cơ thịt Hợp tác xã Vĩnh Hưng, Biên Hòa, Đồng Nai và
thấp. Thứ ba, CAP và AMX là hai loại KS có chu nhân viên tiếp thị công ty GREENFEED Việt
kì bán rã ngắn, lần lượt là 13,5 giờ và 61,3 phút Nam ở Định Quán, Đồng Nai đã hỗ trợ nhóm
(Gordon và ctv, 1972; Nguyễn Thanh Điền và nghiên cứu trong quá trình phỏng vấn và thu mẫu
Phùng Võ Cẩm Hồng, 2010). Theo đó, thời gian cá để chúng tôi có thể hoàn thành nghiên cứu này.
để bài thải hoàn toàn CAP ra khỏi cơ thể tôm
được thí nghiệm là 120 giờ. Cuối cùng, độ nhạy Tài Liệu Tham Khảo
của phép phân tích có thể là một nguyên nhân cho
sự không phát hiện DLSK (ngưỡng phát hiện của [1] Ang Y.W.C., Liu F.F., Lay O.J., Luo W.,
CAP và AMX là 0,05 và 15 µg/kg). Kết quả phân
McKim K., Gehring T., và Lochmann R.,
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