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Isolation and screening of lactic acid bacteria that 
can antagonize Vibrio parahaemolyticus causing acute 
hepatopancreatic necrosis disease in whiteleg shrimp 

Nguyen �i Truc Linh
Abstract 
�e study aimed to select lactic acid bacteria (LAB) strains that can antagonize Vibrio parahaemolyticus for further 
studies on prevention of acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) in shrimp and to determine the 
appropriate salt concentration for the development of LAB. LAB strains were isolated from the gut of Tilabia at Cau 
Ngang and Duyen Hai dictrict, Tra Vinh province. Isolated LAB strains were identi�ed by using morphological, 
physiological and bio-chemical characteristics and then determined their antagonism toward V. parahaemolyticus by 
using agar well di�usion method. A total of 45 LAB strains were screened, of which, 3 strains R4, R5 and R19 had the 
biggest inhibition diameters (18.7; 19.3 and 18.7 mm, respectively). �e result also showed that 3 LAB strains grew 
well at salinity of 5 - 100/00 and grew slowly at salinity of 250/00.  �ese trains can be used for further studies to evaluate 
the e�ect of LAB in prevention AHPND in shrimp at di�erent salt concentrations.
Keywords: White leg shrimp, acute hepatopancreatic necrosis disease, lactic acid bacteria, Vibrio parahaemolyticus
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TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm theo dõi sự biến động, thay đổi các yếu tố môi trường nước của kênh cấp ngoài 

tự nhiên và các ao nuôi cá tra tại vùng nuôi trọng điểm của thành phố Cần �ơ. Kết quả nghiên cứu sẽ đưa ra những 
nhận định, cảnh báo để có biện pháp quản lý, xử lý phù hợp về chất lượng nước để hướng đến phát triển nghề nuôi 
cá tra bền vững của vùng và bảo vệ nguồn tài nguyên nước trong khu vực. Mẫu nước được thu tại 4 điểm ở kênh cấp 
và 4 điểm ở ao nuôi cá tra thâm canh. �ời gian thu mẫu được thực hiện 12 tháng. Kết quả cho thấy hàm lượng COD 
(tiêu hao oxy hóa học), TAN (tổng đạm ammonia) và nitrite trong nước ở các ao nuôi có giá trị cao hơn so với nhóm 
thủy vực kênh cấp, đặc biệt là hàm lượng nitrite cần phải được xử lý trước khi đưa vào ao nuôi. Hàm lượng oxy hòa 
tan trong ao nuôi khá thấp. Tuy nhiên, chất lượng môi trường nước tại các điểm thu vẫn phù hợp, đạt các yêu cầu 
trong phục vụ nuôi cá tra thâm canh của vùng.

Từ khóa: Cá tra (Pangasius hypophthalmus), môi trường nước, nuôi trồng thủy sản, Cần �ơ
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cần �ơ là một trong những vị trí đang chịu tác 

động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu, tác động trực 
tiếp đến ngành nông nghiệp của vùng. Sự thay đổi 
về nhiệt độ đã gây ra hạn hán, lũ lụt và ngày càng 
tăng ảnh hưởng xấu đến an ninh lương thực (Patz, 
2005). Ngành thủy sản thành phố Cần �ơ đang xây 
dựng phát triển theo hướng bền vững, đảm bảo an 
toàn thực phẩm. Trong đó, nghề nuôi cá tra thâm 
canh đã ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề môi trường do 
chất thải từ ngành nghề này mang lại từ các mô hình 
nuôi lồng, bè đến hệ thống ao thâm canh. �eo Cao 
Văn �ích (2008) khi ao nuôi cá tra đạt năng suất 
300 tấn/ha/vụ thì mỗi vụ nuôi sẽ thải ra ngoài môi 
trường khoảng 2.677 tấn bùn ướt (tương đương 937 
tấn bùn khô). Đây là nguy cơ ô nhiễm môi trường, 
phát sinh dịch bệnh, làm giảm tính bền vững của 
nghề nuôi cá tra (Trương Quốc Phú và ctv., 2012). 
�ức ăn thừa, chất thải của cá và một số thuốc/hóa 
chất sử dụng trong quá trình nuôi tạo thành một 
lượng lớn bùn đáy, ảnh hưởng lớn đến chất lượng 
nước ao nuôi, sức khỏe cá nuôi và tác động lên môi 
trường xung quanh, làm ảnh hưởng đến sự bền 
vững của nghề nuôi (Võ Nam Sơn và ctv., 2015). Tuy 
nhiên, cá tra là một trong những đối tượng nuôi chủ 
lực, chiếm trên 80% tổng sản lượng nuôi trồng thủy 
sản của thành phố Cần �ơ và ngày càng khẳng định 
vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển thủy sản 
chung của khu vực và quốc gia. Việc theo dõi sự 
biến động, thay đổi và so sánh các yếu tố môi trường 

nguồn nước cấp ngoài tự nhiên và các ao nuôi cá tra 
của thành phố Cần �ơ là hết sức cần thiết. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Mẫu nước tầng mặt được thu ở 2 nhóm thủy vực 

là kênh cấp và ao nuôi tại các vùng nuôi cá tra trọng 
điểm của vùng. Các điểm thu được chọn dựa trên 
nguồn nước cấp cho nghề nuôi cá tra chịu sự ảnh 
hưởng và tác động trực tiếp phục vụ nuôi cá tra. Các 
chai, lọ đựng mẫu bằng thủy tinh, chai nhựa chứa 
mẫu, các hóa chất cố định, phân tích, các máy đo và 
thiết bị khác. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. �u mẫu

Các mẫu nước sẽ được thu và chứa trong chai 
nhựa 1L, chai thủy tinh 125 mL. �ời gian thu mẫu 
được thực hiện 12 đợt, từ tháng 1 đến tháng 12 năm 
2020. Mỗi tháng lấy mẫu 1 lần vào tuần đầu tiên của 
tháng. 

Đối với nhóm thủy vực kênh cấp: Mẫu nước thu 
ở 4 khu vực sông tại 03 vùng nuôi cá tra thâm canh 
tập trung là �ốt Nốt (sông Hậu - Lưu vực Cồn Tân 
Lộc), Vĩnh �ạnh (kênh Cái Sắn) và Ô Môn (sông 
Hậu - Phường �ới Long và �ới An).

Đối với nhóm thủy vực ao nuôi: Mẫu nước thu ở 
4 ao đại diện thuộc 03 vùng nuôi cá tra thâm canh 
tập trung là �ốt Nốt, Vĩnh �ạnh và Ô Môn.

Bảng 1. Các điểm thu mẫu tại khu vực nuôi cá tra

STT Nhóm thủy vực Điểm thu
Vị trí

Vĩ độ bắc (N) Kinh độ đông (E)
01

Nhóm Kênh cấp 

Sông Hậu - �ốt Nốt 10°17’42.1” 105°31’09.7”
02 Sông Cái Sắn - Vĩnh Trinh 10°17’14.6” 105°27’04.2”
03 Sông Hậu - �ới An 10°09’42.1” 105°38’40.6”
04 Sông Hậu - �ới Long 10°11’30.2” 105°36’47.1”
05

Nhóm Ao nuôi

Ao �ốt Nốt 10°17’41.9” 105°31’15.7”
06 Ao Vĩnh Trinh 10°17’14.6” 105°27’08.3”
07 Ao �ới An 10°09’38.9” 105°38’36.6”
08 Ao �ới Long 10°11’24.1” 105°36’40.6”

2.2.2. Phương pháp thu, bảo quản và phân tích mẫu
Mẫu nước được thu ở tầng mặt, cách mặt nước 

25-30 cm, đại diện cho đặc điểm của từng thủy vực 
tại các điểm thu và vận chuyển về phòng thí nghiệm 
Chi cục �ủy sản �ành phố Cần �ơ để phân tích. 
Mẫu nước được lấy đầy chai chứa mẫu và bỏ dung 

dịch cố định hay trữ lạnh đạt yêu cầu bảo quản mẫu. 
�ời gian thực hiện thu mẫu vào buổi sáng, khung 
thời gian từ 8 giờ đến 10 giờ 30 phút. Các chỉ tiêu 
phân tích, phương pháp thu mẫu và phân tích dựa 
theo phương pháp phân tích chuẩn APHA (1995) 
như trình bày trong bảng 2.
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Bảng 2. Phương pháp thu, bảo quản và phân tích mẫu

STT Chỉ tiêu Phương pháp thu mẫu Phương pháp phân tích
1 Nhiệt độ Đo trực tiếp Máy đo đa chỉ tiêu HANNA (HI9828)
2 pH Đo trực tiếp Máy đo đa chỉ tiêu HANNA (HI9828)
3 Oxy MnSO4 và KI-NaOH 4500-O-C. Winkler Method, (APHA, 1995)
4 Độ kiềm Trữ lạnh (4oC) 4500-Alkalinity-B. Acid Method (APHA, 1995)
5 TSS Trữ lạnh (4oC) 2540-TSS-D. Total suppended solid (APHA, 1995)
6 COD Cố định H2SO4 5220-COD-C. Dicromate Method (APHA, 1995)
7 TAN Trữ lạnh (4oC) 4500-NH3-B. Phenate Method, (APHA, 1995)
8 Nitrite Trữ lạnh (4oC) 4500-NO2

--B. Diazonium Method, (APHA,1995)

2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu
Số liệu được theo dõi, phân tích, ghi nhận của 

các điểm thu qua các đợt thu mẫu bằng phần mềm 
Microso� Excel. Các số liệu được tổng hợp, so sánh 
và nhận định sự khác biệt giữa hai nhóm thủy vực 
kênh cấp và ao nuôi chịu ảnh hưởng của khu vực 
nuôi cá tra qua thời gian thu mẫu. Sự khác biệt trung 
bình giữa hai nhóm thủy vực được xử lý ANOVA 
một nhân tố với phép thử DUNCAN ở mức ý nghĩa 
p = 0,05 bằng phần mềm SPSS (Version 20). Các chỉ 
số phân tích sẽ được so sánh với quy chuẩn quốc gia 
về chất lượng nguồn nước cũng như các chỉ số dùng 
trong nuôi trồng thủy sản. Kết quả nhằm đưa ra 
những nhận định, đánh giá về diễn biến chất lượng 
nước tầng mặt khuyến cáo người nuôi sử dụng 
nguồn nước đảm bảo an toàn, chất lượng, đặc biệt là 
phục vụ nghề nuôi cá tra của vùng.

2.3. �ời gian và địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 01 đến tháng 

12 năm 2020 tại thành phố Cần �ơ.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Nhiệt độ và pH 
Nhiệt độ trung bình tại các điểm thu thuộc hai 

nhóm thủy vực có giá trị dao động trung bình từ 
28,6 - 30,4oC qua các đợt thu mẫu. Nhiệt độ nước 
tầng mặt có xu hướng dao động tương đồng với 
nhiệt độ của vùng khí hậu gió mùa xích đạo, tương 
ứng với đặc điểm vị trí địa lí của vùng. Nhiệt độ có 
xu hướng giảm rỏ rệt vào các tháng mùa mưa ở tất cả 
các điểm thu và có giá trị trung bình đều dưới 30oC. 
Với điều kiện nhiệt độ như vậy rất thích hợp cho sự 
phát triển của cá tra vùng nhiệt đới, đặc biệt là vùng 
đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả cũng ghi nhận 
nhiệt độ giữa thủy vực kênh cấp và ao nuôi có giá 
trị tương đồng nhau và khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê (p > 0,05). �eo Trần Trung Giang và cộng 

tác viên (2020) ghi nhận thì nhiệt độ tại các điểm 
thu tại cửa sông Hậu và dọc tuyến sông Mỹ �anh 
có giá trị nhiệt độ dao động 27,2 - 32,6oC từ tháng 
1 đến tháng 6 trong năm. Báo cáo kết quả quan trắc 
môi trường tỉnh An Giang (Trung tâm Quan trắc và 
Kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường An Giang, 2018) 
khi quan trắc chất lượng nước mặt chịu tác động từ 
khu vực nuôi thủy sản của vùng nuôi thì nhiệt độ ở 
các thủy vực dao động từ 28,4 - 30,2oC. Kết quả ghi 
nhận giá trị pH ở các điểm thu ít biến động qua các 
đợt thu mẫu cũng như tại các điểm thu mẫu. Giá trị 
pH trung bình dao động từ 6,9 - 7,3 ở các điểm thu 
và trung bình là 7,1 ± 0,3 và 7,0 ± 0,1 ở nhóm thủy 
vực kênh cấp và ao nuôi tương ứng. Giá trị pH vẫn 
trong giới hạn cho phép là 6,5 - 8,5. Giá trị giới hạn 
các thông số trong nước mặt dùng cho mục đích bảo 
vệ đời sống thủy sinh QCVN 38:2011/BTNMT và 
phù hợp với QCVN 02-20:2014/BNNPTNT về cơ sở 
nuôi cá tra trong ao khi sử dụng chất lượng nước cấp 
vào ao nuôi và nước ao nuôi cá tra thì pH có giá trị 
từ 7 - 9. Như vậy có thể thấy rằng, nhiệt độ và giá trị 
pH của nguồn nước tại các điểm thu ít bị biến động 
và phù hợp cho sự phát triển của cá tra của vùng.

3.2. Oxy hòa tan và độ kiềm trong nước
Hàm lượng oxy hòa tan trong nước ghi nhận 

được dao động trung bình từ 2,0 - 4,3 mg/L qua thời 
gian thu mẫu. Kết quả ghi nhận hàm lượng oxy hòa 
tan trong nước ở các điểm thu mẫu khá thấp. Tuy 
nhiên đối với cá tra thì hàm lượng oxy hòa tan trong 
nước cao hơn 2,0 mg/L đã không gây ảnh hưởng vì 
loài này chịu được hàm lượng oxy trong nước thấp 
và có khả năng lấy khí trời. Độ kiềm trong nước 
trung bình là 60,9 ± 2,6 và 80,6 ± 14,0 mg CaCO3/L 
đối với thủy vực kênh cấp và ao nuôi tương ứng. Các 
thủy vực nước ngọt thường có độ kiềm dao động 
trung bình từ 60-180 mg CaCO3/L. Kết quả ghi nhận 
cho thấy độ kiềm trong nước phù hợp cho sự phát 
triển của cá tra trong khu vực.
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Hình 1. Hàm lượng oxy hòa tan (trái) và Độ kiềm (phải)

3.3. Tổng vật chất lơ lửng (TSS) và tiêu hao oxy hóa 
học (COD)

Kết quả ghi nhận TSS ở cả hai nhóm thủy vực 
có giá trị thấp, phù hợp cho nuôi trồng thủy sản đặc 
biệt là đối tượng cá tra của vùng. Hàm lượng TSS ghi 
nhận có giá trị trung bình là 30,9 ± 11 mg/L ở thủy 
vực kênh cấp và 36,7 ± 12,3 mg/L ở nhóm ao nuôi. 
Kết quả cũng cho thấy hàm lượng TSS ở nhóm ao 
nuôi cao hơn so với nhóm thủy vực kênh cấp qua 
thời gian thu mẫu, tuy nhiên sự chênh lệch không 
cao. Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh An 

Giang (Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Tài nguyên 
- Môi trường An Giang, 2018) khi quan trắc chất 
lượng nước mặt chịu tác động từ khu vực nuôi thủy 
sản của vùng nuôi thì hàm lượng TSS ở các thủy 
vực dao động từ 39 - 71 mg/L. Giá trị giới hạn của 
TSS trong nước mặt dùng cho mục đích bảo vệ đời 
sống thủy sinh được quy định theo QCVN 38:2011/
BTNMT thì có giá trị là 100 mg/L. So với kết quả thì 
TSS trong nghiên cứu hiện tại có giá trị thấp và phù 
hợp so với quy chuẩn.

Hình 2. Hàm lượng TSS và COD

Hàm lượng COD theo dõi ở các điểm thu mẫu 
có giá trị trung bình khá thấp, trung bình từ 5,6-9,1 
mg/L ở cả hai nhóm thủy vực và phù hợp với quy 
chuẩn quy định (A1:10 mg/L). �eo Trần Trung 
Giang và cộng tác viên (2020) thì hàm lượng COD 
thu được ở các điểm thuộc sông nhánh và các điểm 
thu vùng cửa sông Mỹ �anh có giá trị trung bình 
là 7,5 ± 1,6 mg/L và 5,5 ± 0,6 mg/L tương ứng. Điều 
này là do nguồn nước ở các sông nội địa bị ảnh 
hưởng bởi nguồn chất thải, nước sinh hoạt của con 
người và các hoạt động nông nghiệp nên hàm lượng 
COD cao hơn so với các thủy vực vùng cửa sông. 
Hàm lượng COD trong nước tầng mặt ở các điểm 
thu kênh cấp trong nghiên cứu hiện tại còn rất thấp, 
đạt quy chuẩn trong nguồn nước tầng mặt và có thể 
cung cấp cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi cũng như 
phục vụ cho nuôi trồng thủy sản của vùng.

3.4. Tổng đạm ammonia (TAN) và Nitrite
Hàm lượng TAN tại hai nhóm thủy vực có giá trị 

trung bình dao động từ 0,074 - 2,360 mg/L qua các 
đợt thu mẫu. Kết quả ghi nhận hàm lượng TAN có 
giá trị cao và khác biệt có ý nghĩa thống kê ở nhóm 
thủy vực ao nuôi so với nhóm thủy vực kênh cấp 
ở một số thời gian thu mẫu (p < 0,05). Hàm lượng 
TAN trong nước ở kênh cấp khá thấp (0,179 ± 0,097 
mg/L) và phù hợp với quy chuẩn (0,3 mg/L). Hàm 
lượng TAN ở nhóm ao nuôi cao là do sự phân hủy 
vật chất hữu cơ và bài tiết của cá nuôi trong ao. �eo 
Nguyễn Hữu Lộc (2009) việc ao nuôi cá tra thâm 
canh được thay nước thường xuyên, liên tục nhưng 
về cuối vụ thì TAN vẫn cao gấp 5 lần so với ao nuôi 
tôm thâm canh và gấp 10 lần trong các ao nuôi thủy 
sản khác. Cá tra được nuôi ở mật độ cao nên sản 
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phẩm thải của cá và thức ăn dư thừa làm cho TAN 
có thể đạt đến 9,19 mg/L (Phạm Quốc Nguyên và 
Lê Hồng Y, 2011). Chính vì điều này đã làm cho 
hàm lượng TAN có xu hướng tăng cao theo thời 
gian nuôi ở cả nguồn nước trong ao và nguồn nước 
bên ngoài chịu tác động. �eo QCVN 08-MT:2015/
BTNMT thì hàm lượng TAN cho phép ở tầng nước 
mặt là 0,3 mg/L. Với kết quả ghi nhận được thì hàm 
lượng TAN ở các ao nuôi có giá trị cao hơn so với 
quy chuẩn, cần phải theo dõi diễn biến và xử lý kịp 
thời những diễn biến xấu và tác động đến sức khỏe 
cá nuôi.

Hàm lượng nitrite ghi nhận được có giá trị cao 
và biến động qua các đợt thu mẫu ở cả hai nhóm 
thủy vực. Kết quả ghi nhận hàm lượng nitrite ở 
nhóm thủy vực kênh cấp có giá trị trung bình là 
0,114 ± 0,026 mg/L và 0,153 ± 0,067 mg/L ở nhóm ao 
nuôi, cao hơn so với quy chuẩn. Hàm lượng nitrite 
ở các điểm thu qua 6 tháng thu có giá trị cao hơn, 
vượt giới hạn của quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/
BTNMT (A1:0,05 mg/L). Vì vậy, nếu muốn sử dụng 
nguồn nước của khu vực cần phải có các biện pháp 
cụ thể để làm giảm hàm lượng nitrite trong nước 
nhằm vào các mục đích sử dụng như sinh hoạt, nông 
nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Hình 3. Hàm lượng TAN và Nitrite 

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1. Kết luận 
Chất lượng môi trường nước tại các điểm thu 

vẫn phù hợp, đạt các yêu cầu chất lượng nước tầng 
mặt, yêu cầu của quy chuẩn quốc gia, có thể sử dụng 
nguồn nước tự nhiên trong khu vực để phục vụ nuôi 
cá tra thâm canh của vùng.

Hàm lượng COD, TAN và nitrite trong nước ở 
các ao nuôi có giá trị cao hơn so với nhóm thủy vực 
kênh cấp, đặc biệt là hàm lượng nitrite cần phải được 
xử lý trước khi đưa vào ao nuôi.

Hàm lượng oxy hòa tan trong ao nuôi khá thấp, 
cần phải có những biện pháp cụ thể để tăng cường 
oxy giúp cá phát triển khỏe mạnh.

4.2. Đề nghị
�eo dõi thường xuyên chất lượng môi trường 

nước và xử lý chặt chẽ các yếu tố ảnh hưởng đến sức 
khỏe cá nuôi.
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Water environment �uctuations in the striped cat�sh
farming areas, Can tho province

Bui �i Diem My, Lam Phuc Nhan,  
Tran �anh Hai, Tran Trung Giang

Abstract
�e study aimed to monitor environmental water quality of the water supply canals and striped cat�sh ponds in 
the super intensive farming areas, Can �o province. Findings of the study would provide warnings and measures 
for appropriate water quality management towards the sustainable development of striped cat�sh farming and 
protection of water resources in the area. Samples were collected at 4 sites in water supply canals and 4 sites in 
�shponds of intensive striped cat�sh farming areas. �e samples were collected 12 times a year. �e results showed 
that the content of COD (Chemical Oxygen Demand), TAN (Total Ammonia Nitrogen) and nitrite in the water of 
�shing ponds was higher than those in the water supplied from canals, especially the nitrite content needed to be 
treated before entering the �shpond. �e dissolved oxygen content in the pond was quite low. However, the quality of 
the water environment at the collection sites was still suitable to the requirements for super intensive cat�sh farming 
in the region.
Keywords: Striped cat�sh (Pangasius hypophthalmus), water environment, aquaculture, Can �o province 
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