Cà Mau có din tích nuôi tôm hin nay 280.849 ha, chim khong 40% din tích nuôi tôm ca c nc, trong ó
phát trin nhiu loi hình nuôi tôm nh: Nuôi siêu thâm canh (ng dng công ngh cao) din tích 2.020 ha; nuôi
thâm canh din tích 10.290 ha; nuôi qung canh ci tin din tích gn 130.157 ha; din tích còn li nuôi tôm qung
canh truyn thng.
Trong nhng nm qua, do bin i khí hu ã nh hng trc tip n ngành nuôi trng thy sn ca tnh, trong ó nuôi
tôm qung canh truyn thng là mt trong nhng loi hình nuôi chu s tác ng ln ca bin i khí hu, t ó nh hng không
nh n i sng ca mt b phn ngi dân. Bên cnh ó, phn ln ngi dân sn xut theo tp quán canh tác truyn thng, nh l,
cha có s t chc theo hình thc kinh t tp th, vic áp dng các tin b khoa hc - k thut còn hn ch nên nng sut tôm
nhng nm qua t thp.
Trc thc trng nêu trên, vic t chc li sn xut, ng dng công ngh mi trong nuôi tôm nhm giúp nông dân
nâng cao nng sut, cht lng và hiu qu trong sn xut, nâng cao thu nhp, n nh i sng là yêu cu cn thit.
Thc hin ý kin ch o ca UBND tnh ti công vn s 9537/UBND-NNTN, ngày 04 tháng 12 nm 2017 v vic
cho ch trng thc hin Phng án nuôi tôm 02 giai on trên a bàn tnh Cà Mau.
Nm 2018, Trung tâm Khuyn nông Cà Mau xây dng và trin khai thc hin Phng án H tr thit b ng tôm
trong nuôi tôm sú 02 giai on ti 09 huyn, thành ph trên a bàn tnh cà Mau vi quy mô 54 b/54 h thc hin,
Trong ó mi huyn 02 im, mi im 3 h. Các quy trình nuôi hai giai on gm:
+ Thc hin theo quy trình nuôi tôm QCCT 02 giai on: Trin khai huyn m Di, Cái Nc, Phú Tân, Nm Cn,
Ngc Hin, Thi Bình và Trn Vn Thi vi 21 T hp tác thc hin, cung cp khong 12 triu con ging, th cho 816 ha
nuôi tôm 02 giai on.
+ Thc hin theo quy trình nuôi tôm QCCT ít thay nc: Trin khai huyn U Minh, m Di, Cái Nc và TP.Cà
Mau vi 12 T hp tác thc hin, cung cp khong 6,9 triu con ging, th cho 466 ha nuôi tôm 02 giai on.
+ Thc hin theo quy trình nuôi tôm - lúa: Trin khai huyn Thi Bình, U Minh, Trn Vn Thi và TP.Cà Mau
vi 12 T hp tác thc hin, cung cp khong 7 triu con ging, th cho 470 ha nuôi tôm 02 giai on.
+ Thc hin theo quy trình nuôi tôm - rng: Trin khai huyn Phú Tân, Nm Cn và Ngc Hin vi 09 t hp tác
thc hin, cung cp khong 05 triu con ging, th cho 350 ha nuôi tôm 02 giai on.
ây là mô hình kim soát c mt , hn ch áp lc v tôm ging, chi phí th ging thp, kim soát c thc n t nhiên, d

áp dng, hiu qu và bn vng, c các c quan, ban ngành và ngi dân ánh giá cao, có kh nng nhân rng trên a
bàn Cà Mau rt cao.
im ni bc ca quy trình nuôi tôm qung canh ci tin 2 giai on th hin nhng ni dung c bn sau:
+ Th nht: tôm ging khi em v ng trong b có din tích nh, môi trng c x lý tt, quá trình chm sóc qun lý
ging nh tri sn xut giúp tôm khe mnh, mau ln, t t l sng cao.
+ Th hai: Khi ng tôm giai on 1 nc c ly t vuông nuôi nên các yu t môi trng tng ng. Khi chuyn tôm xung
ao t tôm không b sc, ngi nuôi có th kim soát c mt tôm nuôi tng giai on phát trin, nh ó rt d dàng ch ng lng
thc n b sung.
Qua công tác trin khai phng án h tr thiêt b ng 2 giai on ã to bc chuyn bin r nét v nhn thc ca ngi dân
trong vic ng, thun tôm trc khi th nuôi, tôm kích c ln thích nghi vi môi trng gim hao ht trong quá trc khi th ra
vuông nuôi (giai an 2). Tng lng tôm ca 54 b ng nm 2018 khong 30 triu post, lng tôm ã chuyn xung vuông
nuôi khong 21 triu con tôm, có 1.150 h s dng vi din tích hn 2.100 ha. T ó, giúp nâng cao nng sut hiu qu
trong nuôi tôm 02 giai on, nng sut tng t 20-30% so vi trc khi áp dng quy trình.
T hiu qu mô hình em li, nm 2019 Trung tâm khuyn nông xây dng và trin khai k hoch nhân rng các
mô hình sn xut có hiu qu, trong ó Mô hình nuôi tôm 02 giai on là mt trong nhng mô hình trng im cn nhân
rng ca tnh trong thi gian ti.
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