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T U ẾT M N  DỰ T ẢO T  U C UẨN QUỐC   A 

CÁ NƢỚC LẠN  – CÁ TẦM, CÁ  Ồ  VÂN - CÁ BỐ MẸ, TRỨN  T Ụ 

T N , CÁ BỘT, CÁ  ƢƠN , CÁ   ỐN  –   U CẦU KỸ T UẬT 

 

1 Tên tiêu chuẩn: Cá nước lạnh – cá tầm, cá hồi vân – cá bố mẹ, trứng thụ tinh, cá bột, 

cá hương, cá giống – yêu cầu kỹ thuật. 

2 Tổ chức biên soạn:  iện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản     

3 Sự cần thiết và mục đích để xây dựng tiêu chuẩn 

-  iệc ban hành tiêu chuẩn này phục vụ cho công tác quản lý chất lượng con giống 

cá tầm và cá hồi ở  iệt Nam. 

-  ạo cơ sở kỹ thuật và pháp lý trong việc đánh giá chất lượng con giống cá tầm và 

cá hồi 

-  ỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc đánh giá chất lượng con giống cá tầm và 

cá hồi 

-  

4  Cơ sở pháp lý để xây dựng Tiêu chuẩn 

 Luật  hủy sản số              được  uốc hội Nước Cộng h a    hội chủ ngh a  iệt 

Nam thông qua ngày    tháng    năm     . 

 Ngh  quy t số   -N     ngày            của  ội ngh  lần thứ tư  an Chấp hành 

 rung ương Đảng khóa X về chi n lược biển  iệt Nam đ n năm 2020. 

 Ngh  quy t   -N     ngày            ội ngh  lần thứ bảy  an Chấp hành  rung 

ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

  uy t đ nh số       Đ-  g ngày    tháng    năm      của  hủ tướng Ch nh phủ về 

Chi n lược phát triển thủy sản  iệt Nam đ n năm     . 

  uy t đ nh      Đ-  g ngày   tháng   năm      của  hủ tướng Ch nh phủ về việc 

phê duyệt Đề án phát triển Nuôi trồng thủy sản đ n năm     . 

  uy t đ nh      Đ- NN- C   ngày    tháng   năm      về việc phân công nhiệm 

vụ triển khai thực hiện chi n lược thủy sản đ n năm     . 

  uy t đ nh số      Đ-  g ngày    tháng    năm      của  hủ tướng Ch nh phủ về 

việc phê duyệt  uy hoạch tổng thể phát triển sản  uất ngành nông nghiệp đ n năm      

và tầm nhìn đ n     . 

  uy t đ nh      Đ-TTg ngày           của  hủ tướng Ch nh phủ về việc phê duyệt 

đề án tái cơ cấu nghành nông nhiệp theo hướng nâng cao giá tr  gia tăng và phát triển bền 

vững. 

 Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, số              ngày    tháng   năm     . 
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 Ngh  đ nh số          NĐ-C  ngày           của Ch nh  hủ  uy đ nh chi ti t thi 

hành một số điều của Luật  iêu chuẩn và  uy chuẩn kỹ thuật. 

 Ngh  đ nh         NĐ-CP sửa đổi một số điều của Ngh  đ nh số          NĐ-CP 

ngày    tháng   năm      của Ch nh phủ quy đ nh chi ti t thi hành một số điều của Luật 

 iêu chuẩn và  uy chuẩn kỹ thuật. 

  hông tư           - NN  N  ngày          :  ề quản lý giống thủy sản.  

  hông tư           - NN  N  ban hành ngày           .  an hành Danh mục các 

bệnh thủy sản phải công bố d ch. 

 Thông tư 48/2014/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 12 năm   14 của  ộ Nông nghiệp và 

 hát triển nông thôn về việc hướng dẫn quản lý,  ây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia, công bố tiêu chuẩn quốc gia phạm vi quản lý của  ộ Nông nghiệp và  hát triển 

nông thôn; 

 Thông tư           - K CN ngày    tháng   năm      của  ộ Khoa học và Công 

nghệ  ướng dẫn về  ây dựng và áp dụng tiêu chuẩn; 

  uy t đ nh          Đ-BTS ngày 01/12/2006 v v  an hành danh mục giống thủy sản 

phải áp dụng  iêu chuẩn ngành. 

 Công văn số       NN-K CN ngày            của  ộ Nông nghiệp và  hát triển 

nông thôn gửi  iện Nghiên cứu Nuôi trồng  hủy sản     về việc  ây dựng đề cương 

nhiệm vụ  ây dựng  C N,  C N năm     . 

 Công văn số       C  -K CN&     ngày            của  ổng cục trưởng  ổng 

cục  hủy sản gửi  iện Nghiên cứu Nuôi trồng  hủy sản     về việc  ây dựng đề cương 

dự án  C  ,  CK  quốc gia năm     . 

 

5  Phƣơng thức xây dựng và tài liệu làm căn cứ xây dựng TCVN 

+  hương thức thực hiện: Xây dựng mới trên cơ sở k t quả khảo sát (từ nguồn sơ 

cấp – các  rung tâm giống cá nước lạnh của  iện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản   và 

   ; các trại giống cá nước lạnh trong cả nước;  ổng hợp tài liệu có độ tin cậy cao (báo 

cáo chuyên môn, tạp ch , sách chuyên khảo; ý ki n của các chuyên gia đẩu nghành trong 

l nh vực cá nước lạnh tại  iệt Nam. 

Các chỉ tiêu cơ bản của Cá nước lạnh – cá tầm, cá hồi vân – cá bố mẹ, trứng thụ 

tinh, cá bột, cá hương, cá giống – yêu cầu kỹ thuật được nêu trong các tài liệu trên được 

tóm tắt như sau: 
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6 Nội dung tiêu chuẩn 

6.1 Bố cục, nội dung dự kiến của TCVN 

1. Lời nói đầu 

2.  hạm vi áp dụng 

3. Các yêu cầu 

4.  hương pháp kiểm tra 

5.  ài  liệu tham khảo 

 an biên soạn đ  ti n hành thu thập tài liệu cũng như số liệu về các chỉ tiêu về cá 

tầm, cá hồi –  rứng thụ tinh, cá bột, cá hương, cá giống và ti n hành thu thập thông tin 

hiện có ở các  rung tâm nghiên cứu cá nước lạnh của  iện Nghiên cứu N      và    , 

các trại sản  uất giống cá nước lạnh. 

 hành phần  an biên soạn bao gồm các thành viên của  iện Nghiên cứu N       , 

có kinh nghiệm về sản  uất giống, nuôi thương phẩm cá tầm, cá hồi; kinh nghiệm về thực 

hiện các dự án về nuôi cá tầm và cá hồi ở  iệt Nam. Ngoài ra, dự án c n tham khảo các ý 

ki n từ các chuyên gia nghiên cứu và nuôi cá nước lạnh tại  iệt Nam. 

Mục  .  sẽ nêu chi ti t các nội dung cần có trong  C N về cá nước lạnh – cá tầm, 

cá hồi, kèm theo là nguồn viện dẫn và luận giải quan điểm của nhóm biên soạn áp dụng 

chỉ số vào trong  C N. 

6.2 Đề xuất TCVN về cá tầm, cá hồi vân 

Dựa trên các tài liệu đ  được tổng hợp và điều tra, nhóm biên soạn đề  uất nội dung 

của  C N về cá tầm và cá hồi như sau: 

6.2.1  êu cầu kỹ thuật 

 

Bảng 1 –  êu cầu kỹ thuật đối với cá tầm bố mẹ nuôi vỗ 

 

 

Chỉ tiêu 

 

 

 êu cầu kỹ thuật 
Căn cứ đƣa ra yêu 

cầu kỹ thuật 

 . Ngoại hình 
Cân đối, không d  hình, vây nguyên vẹn, 

không sây xát 

Dựa vào  uy trình 

cho đẻ cá tầm  iberi 

của Nguyễn Đức 

Tuân.  

 . Màu sắc và một 

số đặc điểm khác 

của cơ thể 

+ Cá tầm Nga:  hân thon dài, màu tối có 

đốm vàng nhẹ. 

+ Cá tầm  iberi: Đầu cá đực có màu  ám 

sáng, thân cá màu đen trong khi đầu cá cái 

+ Cá tầm Nga: Điều 

tra các trại sản  uất 

giống 

+ Cá tầm  iberi: 
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có màu đen giống như màu thân cá. 

 

Dựa vào  uy trình 

cho đẻ cá tầm  iberi 

của Nguyễn Đức 

Tuân 

 .  rạng thái hoạt 

động 

 ận động nhanh nhẹn, có phản ứng với các 

tác động bên ngoài. 

Điều tra các trại sản 

 uất giống. 

 .  uổi cá, năm 
+ Cá tầm Nga: Không nhỏ hơn   

+ Cá tầm  iberi: Không nhỏ hơn    

+ Cá tầm Nga: Điều 

tra các trại sản  uất 

giống. 

+ Cá tầm  iberi: 

Dựa vào  uy trình 

cho đẻ cá tầm  iberi 

của Nguyễn Đức 

Tuân. 

 . Khối lượng cá 

thể, kg, không nhỏ 

hơn 

+ Cá tầm Nga:     

+ Cá tầm  iberi:   với cá đực và    với cá 

cái 

+ Cá tầm Nga: Điều 

tra các trại sản  uất 

giống. 

+ Cá tầm  iberi: 

Dựa vào  uy trình 

cho đẻ cá tầm  iberi 

của Nguyễn Đức 

Tuân. 

 

 .  ình trạng sức 

khỏe 
Khỏe mạnh, sạch bệnh. 

Có chỉnh sửa theo ý 

ki n của  ội đồng 

nghiệm thu cơ sở. 

 

 

Bảng 2 –  êu cầu kỹ thuật đối với độ thành thục sinh dục của cá tầm bố mẹ tuyển 

chọn cho đẻ 

 

 iới tính 

 êu cầu Căn cứ đƣa ra yêu 

cầu kỹ thuật 
Cá tầm Nga Cá tầm Siberi 

 - Lỗ sinh dục sưng - Mặt bên: Da thô + Cá tầm Nga: Điều tra 
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- Cá đực hồng 

 

 

nhám không có độ 

bóng 

- Mặt bụng: Đoạn 

trước bụng lõm, bụng 

mềm 

- Lỗ sinh dục: Lỗ sinh 

dục sưng hồng 

các trại sản  uất giống. 

+ Cá tầm  iberi: Dựa 

vào  uy trình cho đẻ 

cá tầm  iberi của 

Nguyễn Đức  uân. 

 

- Cá cái 

-  ụng mềm, phình 

to, đàn hồi tốt, lỗ sinh 

dục sưng hồng 

- Chỉ số    

(Polarization Index) 

của trứng 0,05 

≤  ≤ , . 

- Mặt bên:  ầy  ương 

nhô ra, da thô nhám 

không có độ bóng 

- Mặt bụng:  ụng 

mềm, phình to và đàn 

hồi tốt 

- Lỗ sinh dục: Lỗ sinh 

dục sưng hồng 

- Chỉ số    

(Polarization Index) 

của trứng < 0,1 

 

+ Cá tầm Nga: Điều tra 

các trại sản  uất giống. 

+ Cá tầm  iberi: Dựa 

vào  uy trình cho đẻ 

cá tầm  iberi của 

Nguyễn Đức  uân. 

+ Chỉ số    của trứng 

cá tầm Nga lấy từ tài 

liệu của Chebanov et 

al. 2013 (bảng   trang 

65). Chỉ số    của 

trứng cá tầm  iberi dựa 

vào  uy trình cho đẻ 

cá tầm  iberi của 

Nguyễn Đức  uân.  

 

 

2.1.2 Trứng thụ tinh 

 

Bảng 3  –  êu cầu kỹ thuật đối với trứng cá tầm thụ tinh khi tuyển chọn cho ấp nở 

 

Chỉ tiêu 
 êu cầu Căn cứ đƣa ra yêu cầu kỹ 

thuật Cá tầm Nga Cá tầm Siberi 

 .  ình dạng Cầu tr n K t quả điều tra 

 . Màu sắc Xám, đen hoặc nâu  K t quả điều tra 

 . K ch thước, mm  3,2 – 3,8  2,4 – 3,0 K t quả điều tra 

 . Khối lượng, mg 20,6 – 25,0   21,0 – 27,0 K t quả điều tra 

 .  ỷ lệ thụ tinh, 50 K t quả điều tra 
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%, lớn hơn 

 .  ỷ lệ nở, %, lớn 

hơn 

70 K t quả điều tra, có chỉnh sửa 

theo ý ki n của các đơn v  góp 

ý 

 .  ỷ lệ d  dạng ấu 

trùng khi nở, %, 

nhỏ hơn 

 5 K t quả điều tra 

 . Mức độ cảm 

nhiễm bệnh của 

trứng, % 

0 K t quả điều tra, có chỉnh sửa 

theo ý ki n của  ội đồng 

nghiệm thu cơ sở. 

 

2.1.3 Cá bột 

 

Bảng 4 –  êu cầu kỹ thuật đối với cá tầm bột  

 

Chỉ tiêu 
 êu cầu  Căn cứ đƣa ra yêu cầu kỹ 

thuật 
Cá tầm Nga Cá tầm  iberi 

 .  uổi cá (t nh từ 

ngày mới nở cho 

đ n h t no n 

hoàng), ngày 

 

6 – 10 

 

K t quả điều tra 

 . Ngoại hình 
Kích thước đồng đều, tỷ lệ d  hình 

≤ 2% 

K t quả điều tra, có chỉnh sửa 

theo ý ki n của  ội đồng 

nghiệm thu cơ sở 

 . Màu sắc Đen  K t quả điều tra 

 . K ch thước, cm 1,0 – 1,3  
K t quả điều tra, ý ki n 

chuyên gia 

 . Khối lượng, g 0,12 – 0,15 K t quả điều tra 

 .  rạng thái hoạt 

động 

Linh hoạt và phân bố đa phần ở đáy 

bể,cá bột sau khi nở cá khỏe mạnh 

thường ngoi lên ngụp  uống mặt 

nước, sau   –   ngày tụ tập thành 

nhóm ở đáy bể và thay đổi hình 

dạng liên tục, gần h t no n hoàng 

cá không tụ tập mà bơi tản ra. 

K t quả điều tra 
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 .  ình trạng sức 

khỏe 
Không có dấu hiệu bệnh lý 

Chỉnh sửa theo ý ki n của  ội 

đồng nghiệm thu cơ sở 

 

2.1.4 Cá hƣơng 

 

Cá tầm hương phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy đ nh tại  ảng  . 

 

Bảng 5 –  êu cầu kỹ thuật đối với cá tầm hƣơng 

 

Chỉ tiêu 
 êu cầu Căn cứ đƣa ra yêu cầu kỹ 

thuật Cá tầm Nga Cá tầm  iberi 

 .  uổi cá (t nh 

từ ngày nở), 

ngày 

 

40 – 50   

 

K t quả điều tra 

 . Ngoại hình 
Kích thước đồng đều, tỷ lệ d  hình ≤ 

1% 

K t quả điều tra, có chỉnh sửa 

theo ý ki n của  ội đồng 

nghiệm thu cơ sở 

 . Màu sắc Xám K t quả điều tra 

 . K ch thước, 

cm 

 

05 – 09 

 

K t quả điều tra 

 . Khối lượng, g 
03 – 05  

 

K t quả điều tra 

 .  rạng thái 

hoạt động 

Linh hoạt và tập trung nhiều ở đáy 

bể 

K t quả điều tra 

 .  ình trạng sức 

khỏe 
Không có dấu hiệu bệnh lý 

Chỉnh sửa theo ý ki n của  ội 

đồng nghiệm thu cơ sở 

 

2.1.5 Cá giống 

 

Cá tầm giống phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy đ nh tại  ảng  . 
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Bảng 6 –  êu cầu kỹ thuật đối với cá tầm giống  

Chỉ tiêu  êu cầu  Căn cứ đƣa ra yêu cầu kỹ 

thuật  Cá tầm Nga Cá tầm  iberi 

 .  uổi cá (t nh 

từ ngày nở) 
90 – 100 

K t quả điều tra 

 . Ngoại hình 
K ch thước đồng đều, tỷ lệ d  hình 

nhỏ hơn  , % 

K t quả điều tra 

 . Màu sắc Màu đặc trưng của loài K t quả điều tra 

 . K ch thước, 

cm 
20 – 24 

K t quả điều tra, có chỉnh sửa 

theo ý ki n của  ội đồng 

nghiệm thu cơ sở 

 . Khối lượng, g 
 30 – 50  

 

K t quả điều tra, có chỉnh sửa 

theo ý ki n của  ội đồng 

nghiệm thu cơ sở 

 .  rạng thái 

hoạt động 

Linh hoạt và tập trung nhiều ở đáy 

bể 

K t quả điều tra 

 .  ình trạng sức 

khỏe 
Không có dấu hiệu bệnh lý 

Chỉnh sửa theo ý ki n của  ội 

đồng nghiệm thu cơ sở 

 

2.2  êu cầu kỹ thuật đối với cá hồi vân 

 

2.2.1 Đối với cá hồi vân bố mẹ nuôi vỗ và cho đẻ 

 

Cá hồi vân bố mẹ tuyển chọn để nuôi vỗ thành thục và cho đẻ phải có nguồn gốc rõ ràng, 

không cận huy t, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được quy đ nh tại  ảng   và  . 

 

Cá hồi vân bố mẹ tuyển chọn và cho đẻ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy đ nh tại bảng   

và 8. 

 

Bảng 7–  êu cầu kỹ thuật đối với cá hồi vân bố mẹ nuôi vỗ 

 

Chỉ tiêu  êu cầu kỹ thuật 
Căn cứ đƣa ra yêu cầu kỹ 

thuật 

 . Ngoại hình 
Cân đối, không d  hình, vây 

nguyên vẹn, không sây  át 

K t quả điều tra 
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 . Màu sắc và 

một số đặc điểm 

khác của cơ thể 

 

 

- Đực 

 oàn thân có màu sậm.  ai bên 

nắp mang và dọc cơ quan đường 

bên có vân màu đỏ sậm, bụng cá 

nhỏ hơn. Cơ quan sinh dục lồi, nhô 

ra ngoài và có màu hồng. Đầu nhọn 

và hàm dưới kéo dài hơn so với 

hàm trên. 

K t quả điều tra, ý ki n chuyên 

gia 

- Cái 

Màu sắc của cá sáng. Dọc theo cơ 

quan đường bên và nắp mang có 

vân màu hồng, bụng to và mềm. 

 hần phụ sinh dục lồi nhô hẳn ra 

bên ngoài, tr n và có màu hồng đỏ. 

 hần đầu cá trong hơn. 

K t quả điều tra, ý ki n chuyên 

gia 

 .  rạng thái 

hoạt động 

 ận động nhanh nhẹn, có phản ứng 

với các tác động bên ngoài. 

K t quả điều tra 

 .  uổi cá, năm, 

không nhỏ hơn 
2 

K t quả điều tra 

 . Khối lượng, 

kg, không nhỏ 

hơn 

 2  

K t quả điều tra 

 .  ình trạng sức 

khỏe 

Mạnh khỏe, không có dấu hiệu 

bệnh lý. 

K t quả điều tra 

 

 

Bảng 8 –  êu cầu kỹ thuật đối với độ thành thục sinh dục của cá hồi vân bố mẹ 

tuyển chọn cho đẻ 

 

Căn cứ đƣa ra yêu cầu kỹ thuật Căn cứ đƣa ra 

yêu cầu kỹ thuật Cá đực Cá cái 

+  ụng to, mềm, phần phụ sinh 

dục lồi ra ngoài. 

 

+  ụng to, mềm, có phần phụ sinh 

dục màu hồng đỏ, mọng, nhô hẳn 

ra bên ngoài. 

K t quả điều tra 
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+  uốt nhẹ    bên thành bụng 

thấy có sẹ màu trắng sữa chảy 

ra và tan nhanh trong nước. 

+ Dùng que thăm trứng thấy trứng 

tr n căng, bóng và có màu vàng 

sậm. 

 

2.2.2 Trứng thụ tinh 

 rứng thụ tinh cá hồi vân tuyển chọn cho ấp nở đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy đ nh tại 

 ảng  . 

 

Bảng 9 –  êu cầu kỹ thuật đối với trứng cá hồi vân thụ tinh khi tuyển chọn cho ấp 

nở 

 

Chỉ tiêu  êu cầu kỹ thuật Căn cứ đƣa ra yêu 

cầu kỹ thuật 

 .  ình dạng Cầu tr n K t quả điều tra 

 . Màu sắc  àng sậm K t quả điều tra 

 . K ch thước, mm 3 -5  K t quả điều tra 

 . Khối lượng, mg 60 – 98 K t quả điều tra 

 .  ỷ lệ thụ tinh, % 80 - 85  ài liệu của  rần Đình 

Luân (2010) và 

Nguyễn i t  hùy 

(2013) 

 .  ỷ lệ nở, %, lớn hơn 75 Tài liệu của  rần Đình 

Luân (2010) và 

Nguyễn i t  hùy 

(2013) 

 .  ỷ lệ d  dạng ấu trùng khi nở, %, 

nhỏ hơn 

 5 K t quả điều tra, có 

chỉnh sửa theo ý ki n 

của  ội đồng nghiệm 

thu cơ sở 

 . Mức độ cảm nhiễm bệnh của 

trứng, % 

0 Chỉnh sửa theo ý ki n 

của  ội đồng nghiệm 

thu cơ sở 
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2.2.3 Cá bột 

 

Cá hồi vân bột khi tuyển chọn cho ương nuôi đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của bảng   . 

 

Bảng 10 –  êu cầu kỹ thuật đối với cá hồi vân bột 

 

Chỉ tiêu  êu cầu 
Căn cứ đƣa ra yêu cầu kỹ 

thuật 

 .  uổi cá (t nh từ 

ngày mới nở cho đ n 

h t no n hoàng), ngày 

07 – 10 

K t quả điều tra 

 . Ngoại hình K ch thước đồng đều, tỷ lệ d  

hình ≤  % 

K t quả điều tra 

 . Màu sắc Lưng nâu, bụng trắng K t quả điều tra 

 . K ch thước, cm 
1,0 – 1,6 

K t quả điều tra, ý ki n 

chuyên gia 

 . Khối lượng trung 

bình, g 
0,10 – 0,17 

K t quả điều tra, ý ki n 

chuyên gia 

 .  rạng thái hoạt 

động 

Linh hoạt, tập trung theo từng 

nhóm và phân tán theo nhóm ở 

khắp bể, không ưa ánh sáng. 

K t quả điều tra, ý ki n 

chuyên gia 

 .  ình trạng sức khỏe 
Mạnh khỏe, không có dấu hiệu 

bệnh lý. 

K t quả điều tra, có chỉnh sửa 

theo ý ki n của  ội đồng 

nghiệm thu cơ sở 

 

2.2.4 Cá hƣơng 

 

Cá hồi vân hương đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy đ nh tại  ảng   . 

 

Bảng 11 –  êu cầu kỹ thuật đối với cá hồi vân bột hƣơng 

 

 

STT Chỉ tiêu  êu cầu kỹ thuật Căn cứ đƣa ra yêu cầu kỹ 

thuật 

1  uổi cá (t nh từ ngày nở), 35 – 40 K t quả điều tra, ý ki n 
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ngày chuyên gia 

2 Ngoại hình K ch thước đồng đều, tỷ 

lệ d  hình ≤  % 

K t quả điều tra, ý ki n 

chuyên gia 

3 Màu sắc Lưng nâu, bụng trắng K t quả điều tra, ý ki n 

chuyên gia 

4 K ch thước, cm 02  K t quả điều tra, ý ki n 

chuyên gia 

5 Khối lượng, g 03 – 05  K t quả điều tra, ý ki n 

chuyên gia 

6  rạng thái hoạt động Linh hoạt và phân bố 

toàn bể 

K t quả điều tra, ý ki n 

chuyên gia 

7  ình trạng sức khỏe Mạnh khỏe, không có 

dấu hiệu bệnh lý. 

K t quả điều tra, có chỉnh 

sửa theo ý ki n của  ội 

đồng nghiệm thu cơ sở 

 

2.2.5 Cá giống 

 

Cá hồi vân giống đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy đ nh tại  ảng   . 

 

Bảng 12 –  êu cầu kỹ thuật đối với cá hồi vân giống 

 

STT Chỉ tiêu Yêu cầu kỹ thuật 
Căn cứ đƣa ra yêu 

cầu kỹ thuật 

1  uổi cá (t nh từ ngày nở), 

ngày 

60 – 90 K t quả điều tra, ý 

ki n chuyên gia 

2 Ngoại hình K ch thước đồng 

đều, tỷ lệ d  hình ≤ 

2% 

K t quả điều tra, ý 

ki n chuyên gia 

3 Màu sắc Nâu xanh K t quả điều tra, ý 

ki n chuyên gia 

4 K ch thước, cm 07 – 15  K t quả điều tra, ý 

ki n chuyên gia 

5 Khối lượng, g 05 – 15  K t quả điều tra, ý 

ki n chuyên gia 

6  rạng thái hoạt động Linh hoạt và phân K t quả điều tra, ý 
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bố toàn bể ki n chuyên gia 

7  ình trạng sức khỏe ≤   K t quả điều tra, có 

chỉnh sửa theo ý ki n 

của  ội đồng nghiệm 

thu cơ sở 

 

6.2.2 Phƣơng pháp kiềm tra 

6.2.2.1 Dụng cụ và thiết bị 

 Dựa trên điều tra thực t  và đ  chỉnh sửa theo ý ki n của  ội đồng nghiệm thu cấp 

cơ sở, gồm    dụng cụ và thi t b  dùng để kiểm tra.   

6.2.2.2 Mẫu và phƣơng pháp lấy mẫu 

Căn cứ vào các thao tác trong quy trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá tầm và cá hồi 

đ  mô tả được phương pháp thu mẫu để kiểm tra chỉ tiêu kỹ thuật từ cá bố mẹ, trứng thụ 

tinh, cá bột, cá hương, cá giống của cá tầm và cá hồi.  

 

6.2.2.3 Cách thức tiến hành 

Căn cứ vào các thao tác trong quy trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá tầm và cá hồi 

đ  mô tả được phương pháp kiểm tra chỉ tiêu kỹ thuật từ cá bố mẹ, trứng thụ tinh, cá bột, 

cá hương, cá giống của cá tầm và cá hồi.  

 

7. Kết luận 

-   rên cơ sở tham khảo các tài liệu và thực đ a điều tra các cơ sở sản xuất giống cá tầm 

và cá hồi trên cả nước, Ban soạn thảo đ  soạn được TCVN về cá tầm và cá hồi. 

-  K t quả đóng góp ý ki n của các tổ chức cá nhân và hội thảo chuyên đề, ban soan thảo 

đ  biên soạn và chỉnh sửa bản dự thảo TCVN về cá nước lạnh 3 lần. 

-   ản dự thảo cuối cùng sau khi chỉnh sửa theo ý ki n của hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở 

và các chuyên gia họp thẩm đ nh. 

 

Kiến nghị: 

-  Xây dựng QCVN về cơ sở sản xuất giống các loài cá tầm và cá hồi đảm bảo điều kiện 

vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường. 

 

 



 

14 
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