
Qua 2 năm tham gia Chương trình 
Khuyến nông có sự tham gia (PAEX), 
CLB Láng Hầm đã thực hiện nhiều thử 
nghiệm thành công, trong đó có thử 
nghiệm “ Nuôi lươn trên bễ bạt”. nhằm 
chia sẽ những kinh nghiệm trong kỹ 
thuật nuôi lươn, nay tập thể CLB Láng 
Hầm biên soạn “Tài liệu bướm” này. 
1. CHUẨN BỊ BỄ NUÔI  

 
       Vị trí bễ: Chọn nơi đất cao ráo, 
thông thoáng. 
  Kích thước bễ: ngang 4m dài 6m, cao 
1m. Bễ làm bằng bạt cao su xanh. 
      Mô đất:  ngang 1,5.m dài 4m, cao 
0,6m (lấy đất ruộng làm mô) có thể 
trồng cỏ rau chai, lúa ma, rau ngỗ… 
trên mô đất để giữ chặt đất. 
 + Đất sông để khô khoảng 1 tháng sau 
đó chất vào bễ nuôi. 
+ Xử lý 1kg muối ăn trên mô đất trước 
khi thả nuôi. 
+ Bơm nước đầy bễ 2 hoặc 3 ngày sau 
đó xả nước ra. 

+ Bơm nước vào bễ khoảng 4 tấc để 1-2 
ngày rồi thả lươn vào. 
+ Đặt ống thoát nước cao 4 tấc giúp 
thoát nước khi mưa  
+ Xung quanh bên ngoài bễ đóng vỉ tre 
hoặc mô đất để bảo vệ bễ       
+ Tránh thả lục bình vào bễ nuôi vì rễ 
lục bình có thể mang mầm bệnh, đỉa 
(vắt) gây bệnh cho lươn. 
2. CHỌN CON GIỐNG 

 
 

Lươn đồng bắt ngoài tự nhiên:  
-  kích cỡ đồng đều, 30-40 con/kg. 
-  bơi lội linh hoạt có định hướng. 
-  không bị xây xát trên da. 
Lưu ý : không nên chọn những con 

bơi lội không linh hoạt, lờ đờ, bơi lộn 
vòng vòng, lươn bắt bằng xung điện hay 
sử dụng mồi thuốc. 

3.THẢ CON GIỐNG  
  Mật độ: 60-80 con/m2  

Thả đồng loạt, tránh thả nhiều lần dễ 
gây bệnh cho lươn khác. 
Lươn bắt ngoài tự nhiên để 1-3 ngày, 
trước khi thả nuôi ngâm nước muối 1 
muỗng canh cho 3 lít nước, để trong 3-
5 phút sau đó vớt ra thả vào bễ nuôi.  
4. CHĂM SÓC 
4.1. Cho ăn: 

 Các loại thức ăn: ốc, cá tạp, tép, thức 
ăn cá da trơn… 

Cho ăn 1 lần/ngày lúc 5-6 giờ chiều. 
 Lượng thức ăn: 3-4% trọng lượng 

thân.  

 
Hình: Cho ăn trên sàn (để kiểm tra 

thức ăn thừa). 
  

    Công thức thức ăn: 1 kg (ốc, tép, cá 
tạp) + 0,5kg TĂ + 20g men tiêu hóa + 
20g Vitamin tổng hợp.  
 
4.2. Môi trường nước: 

Mực nước bể nuôi cao khoảng 4 tấc 

       Hình: con giống bơi lội linh hoạt 



Thay nước 3-4 ngày/lần (nước sông). 
Mỗi lần thay nước cho thêm 0,5kg 

muối vào 
*Lưu ý: Khi thấy hiện tượng nửa thân 
trước của lươn dựng đứng trong nước 
đầu nhô lên mặt nước để thở lúc đó là 
nguồn nước quá dơ bẩn cần thay 
nước. 
 
5. MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP 
5.1. Bệnh lở loét:  

Thường xảy ra vào tháng 10-11 
Âm lịch do ký sinh trùng, vi trùng bám 
vào vết thương bị trầy xước.  Lươn lờ 
đờ, bỏ ăn, khô nhớt, đỏ lường, có mùi 
hôi, lươn chết sau 1-2 ngày. 

(Vết thương tròn hay bầu dục, da 
bị lở loét, nếu bị nặng đuôi lươn bị rụng 
đi, bơi lội khó khăn, đầu nhô lên khỏi 
mặt nước.) 
* Phòng trị: Thay nước, xịt rửa bể. 
       Bắt lươn bệnh ra, bôi vào vết loét 
thuốc tím, trộn 0,5g Sulfamidine/50 kg 
lươn vào thức ăn mỗi ngày 1 lần, cho ăn 
liên tục trong 5-7 ngày. 
5.2. Bệnh đỉa đeo (vắt đeo):  

Do đỉa (vắt) bám vào phần đầu 
lươn để hút máu lươn, tạo điều kiện cho 
vi trùng xâm nhập gây viêm nhiểm,  

 
Lươn có đốm đỏ trên thân, trong 

mang, bỏ ăn… 

* Phòng trị: Sử dụng dung dịch Fresh 
Water liều lượng theo chỉ dẫn, hoặc 
dung dung dịch Sulphate đồng tắm lươn 
trong 5-10 phút. Sau 24 giờ thay nước. 
 

CHÚC BÀ CON THÀNH CÔNG! 

 
 
         Địa chỉ liên hệ: CLB Láng Hầm A 

ấp Láng Hầm A, TT Rạch Gòi- 
Châu Thành A- Hậu Giang. 

ĐT: 07116.551.972 
DĐ: 0977765820 gặp Út Thé 

 
Thử nghiệm được thực hiện trong khuôn khổ 
Chương trình Khuyến nông có sự tham gia 
(PAEX), với sự hỗ trợ của: 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

TRẠM KHUYẾN NÔNG – KHUYẾN NGƯ 
CHÂU THÀNH A, HẬU GIANG 

 
CÂU LẠC BỘ LÁNG HẦM A 

 
 
 
KỸ THUẬT NUÔI LƯƠN ĐỒNG 
TRONG BỄ BẠT CÓ MÔ ĐẤT 

 
 

 
 
 

 
 

Hậu Giang, tháng 7 năm 2010 
 
 


