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(Thủy sản Việt Nam) - Nuôi trồng thủy sản ngày một phát
triển cả về sản lượng và diện tích. Tuy nhiên, trở ngại của
lớn nhất và dai dẳng nhất của lĩnh vực này đến nay vẫn là
vấn đề dịch bệnh. Để đưa nuôi trồng thủy sản phát triển
đúng với tiềm năng rất cần khắc phục sớm điều này.
  Trầm trọng
  

Theo thống kê của Cục Thú y, trong 10 tháng đầu năm, tổng diện tích nuôi tôm nước lợ bị thiệt
hại là 59.671,1 ha, tăng 20,54% so cùng kỳ năm 2015, chiếm 8,84% tổng diện tích nuôi tôm cả
nước. Trong đó, diện tích nuôi thâm canh, bán thâm canh thiệt hại là 15.354,95 ha; quảng canh,
quảng canh cải tiến 32.410,06 ha; còn lại các hình thức khác là 12.206,13 ha (tôm - lúa, tôm
xen cua, tôm xen cá). Tổng diện tích nuôi tôm bị thiệt hại do bệnh là 9.115,45 ha giảm 46,54%
so cùng kỳ năm trước, chiếm 1,35% tổng diện tích nuôi tôm cả nước, diện tích không xác định
nguyên nhân là 9.781,50 ha, biến đổi môi trường, thời tiết 41.080,46 ha.

  

Diện tích tôm bị bệnh chủ yếu là đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp và các nguyên nhân khác (đỏ
thân, phân trắng, đường ruột, vi bào tử trùng, môi trường…). Diện tích tôm bị đốm trắng trong
10 tháng đầu năm xảy ra tại 246 xã, 75 huyện, thị xã thuộc 24 tỉnh, thành phố như Hải Phòng,
Thái Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Long An, Tiền Giang, Kiên Giang, Bến Tre, Cà Mau, Bạc
Liêu… với tổng diện tích 3.051,84 ha. Bệnh hoại tử gan tụy cấp xảy ra tại 292 xã, 80 huyện thị
xã thuộc 25 tỉnh như Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình… với diện tích
2.013,87 ha.

  

Còn với cá tra, trong 10 tháng đầu năm, diện tích cá tra bị bệnh là 321,22 ha tại 66 xã của 21
huyện ở 5 tỉnh là Đồng Tháp, An Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Hậu Giang. Với các bệnh chủ
yếu như: gan thận mủ, ký sinh trùng, vàng da, chướng hơi…

  

Nguyên nhân dịch bệnh trên tôm thời gian qua là do thời tiết biến đổi, nắng nóng kéo dài, nhiệt
độ tăng, độ mặn tăng cao làm tôm nuôi suy yếu, tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển. Cùng
đó, công tác giám sát, chuẩn đoán bệnh được tăng cường nên việc xác định nguyên nhân gây
bệnh được chính xác hơn; Các yếu tố đầu vào vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ.
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  Cá chết tại nhiều địa phương ảnh hưởng đến đời sống người dân - Ảnh: Nguyễn Thi         Tích cực vào cuộc
  

Theo đại diện Chi cục Thú y tại một số địa phương, việc kiểm soát dịch bệnh trên thủy sản vẫn
có những tồn tại nhất định, việc phối hợp giữa các đơn vị còn lỏng lẻo; công tác kiểm soát chất
lượng vật tư đầu vào trong sản xuất còn nhiều khó khăn. Vấn đề sản phẩm nhiễm tạp chất vẫn
còn tồn đọng, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và tiêu thụ nhất là tại các thị trường khó tính
như Mỹ, EU, Nhật Bản… Mặt khác, dù đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa
phương xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, cấp kinh phí phòng chống dịch bệnh
nhưng có rất ít kế hoạch được cấp kinh phí hoặc chưa chủ động vẫn lệ thuộc vào sự hỗ trợ của
Trung ương.

  

Trong năm 2016, Cục Thú y đã chủ động tham mưu kịp thời để Bộ NN&PTNT ban hành nhiều
văn bản chỉ đạo hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản. Đến nay, cả nước có
45 tỉnh, thành phố xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch phòng chống
dịch bệnh năm 2016. Trong đó, 30 địa phương được bố trí tổng kinh phí tới 42 tỷ đồng; cùng
đó, Bộ NN&PTNT cũng có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch và bố trí
kinh phí phòng, chống dịch bệnh thủy sản cho năm 2017. Ngoài ra, Cục Thú y cũng chủ động
giám sát dịch bệnh trên tôm nước lợ; triển khai phòng, chống dịch bệnh trên cá tra tại Bến Tre,
An Giang, Đồng Tháp và báo cáo Bộ NN&PTNT để trình Chính phủ cấp phát 510 tấn hóa chất
phòng chống dịch bệnh thủy sản tại 15 tỉnh, thành phố trong cả nước. Cùng đó, thực hiện xây
dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh; kiểm dịch vận chuyển động vật thủy sản.

  

Tại các địa phương, việc phòng trừ dịch bệnh cũng được chú trọng, như tại Bình Thuận đãban
hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2017. Mục
tiêu hướng dẫn người nuôi thủy sản biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh xảy ra, tổ chức giám sát
chặt chẽ tình hình, kiểm tra, phát hiện kịp thời các ổ dịch bệnh động vật thủy sản (nếu có), chủ
động triển khai nhanh chóng công tác chống dịch bệnh động vật thủy sản khi có dịch bệnh xảy
ra.
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        >> Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng phòng Dịch tễ thú y (Cục Thú y): Trong năm 2016, kế hoạch chủ động phòng, chống dịch bệnh trên thủy sản đã được 45/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng và trong đó có 30 tỉnh, thành phố được UBND tỉnh bố trí ngân sách dự phòng cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh thủy sản.  
      

  

  Bảo Bình
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