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THÔNG BÁO
Khuyến cáo tình hình xâm nhập mặn vùng nuôi cá bè
trên sông Tiền thuộc các huyện Châu Thành, Cai Lậy và Cái Bè
Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tiền Giang, tình trạng
khô hạn, xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt ở Tiền Giang trong thời gian tới của
mùa khô năm 2019-2020 sẽ rất cao và nghiêm trọng. Khả năng xâm nhập mặn
trên nhánh sông Hàm Luông lấn qua sông Tiền làm cho mặn ở khu vực Cù lao
Ngũ Hiệp tăng cao, dự báo mặn cao nhất ở khu vực phía Nam Cù lao Ngũ Hiệp
khoảng xấp xỉ 2,0 g/l xuất hiện vào cuối tháng 2, đầu tháng 3/2020.
Theo Thông báo số 59/TB-TL ngày 03/02/2020 của Công ty TNHH Một
thành viên Khai thác công trình Thủy Lợi về việc tình hình mặn trên sông Hàm
Luông (tỉnh Bến Tre) xâm nhập qua phía sông Tiền phía Tiền Giang trong đó
ghi nhận kết quả đo đạc độ mặn cao nhất tại các điểm đo sáng ngày 03/02/2020
như sau:
- Bến phà Cây Dương (phía Ngũ Hiệp): 1,06g/l.
- Đuôi Cồn Ngũ Hiệp: 0,84 g/l.
- Cầu Phú Phong: 0,77g/l.
Dự báo trong thời gian tới tình hình xâm nhập mặn trên sông Hàm Luông
sẽ còn tiếp tục tăng và lấn sâu vào sông Tiền (Tiền Giang). Do đó, độ mặn sẽ
ảnh hưởng trực tiếp đến vùng nuôi cá bè trên sông Tiền thuộc các huyện Châu
Thành, Cai Lậy và Cái Bè.
Trước diển biến tình hình xâm nhậm mặn, Chi cục Thủy sản Tiền Giang
khuyến cáo đến người nuôi một số giải pháp như sau:
1. Không nên thả con giống mới vào thời hiện nay và giảm mật độ nuôi
đối với các bè cá đang nuôi, chủ động thu hoạch nếu cá nuôi đã đạt kích cỡ
thương phẩm.
2. Thường xuyên kiểm tra tình trạng sức khỏe, tốc độ sinh trưởng cá nuôi,
tăng cường bổ sung thêm vitamin, khoáng chất vào khẩu phần thức ăn, nhằm
tăng cường sức đề kháng cho đàn cá nuôi.
3. Bố trí hệ thống bơm thổi khí khi lưu tốc dòng chảy yếu nhằm tạo đủ
oxy giúp cá hô hấp tốt hơn.
4. Thường xuyên kiểm tra độ mặn khu vực bè nuôi hoặc theo dõi bản tin
tối trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang và tình hình mặn khu
vực tỉnh Tiền Giang trên Website của Sở NN &PTNT nhằm phát hiện sớm các
biến động bất thường của môi trường để có biện pháp xử lý kịp thời.

5. Chủ động di dời bè về phía vùng an toàn khi độ mặn >3g/l để tránh
thiệt hại cá nuôi.
Trên đây là một số khuyến cáo tình hình xâm nhập mặn vùng nuôi bè cá
trên sông Tiền thuộc các huyện Châu Thành, Cai Lậy và Cái Bè của Chi cục
Thủy sản Tiền Giang./.
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