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Preston Coursey xuất thân từ Atlanta, Georgia. Ông tốt nghiệp với một tấm bằng địa 
chất học chuyên ngành địa chất thủy văn từ Đại học Nam Georgia. Ông hiện đang sống ở 
Chiang Mai và giúp người Thái ở địa phương tìm ra những phương thức tháo vát và sáng tạo 
để nâng cao khả năng làm nông nghiệp của mình. Ông hiện đang nghiên cứu về aquaponics 
(hệ thống trồng rau nuôi cá) và công nghệ nước thân thiện môi trường, hy vọng tìm được 
những công nghệ phù hợp và khả thi cho người Thái sử dụng để giúp họ hướng tới phát triển 
bền vững. 
 
Aquaponics Là Gì? 
 
Trong các hệ thống aquaponics, cả cá và cây rau được cùng nuôi trồng. Cá thường nuôi 
trong bể cá, và các loài cây rau được trồng tách biệt khỏi cá trong một cái máng hoặc bể cạn 
trồng cây. Cá trong hệ thống cung cấp chất dinh dưỡng cho cây, trong khi các cây trong hệ 
thống lọc các phụ phẩm từ phân cá ra khỏi nước, nếu không thì chúng có thể tích lũy đến 
mức độc hại (hình 1 hptt://www.backyardaquaponics.com/information/the-nitrogen-
cycle/) 

 
Sau khi nói với mọi người lời giải thích này, tôi 
thường được hỏi: "Vậy, cây có ăn phân cá không?" 
Câu trả lời là không! Phân cá phần lớn thành phần là 
từ amoniac. Một nhóm vi khuẩn có tên là 
Nitrosomonas spp. chuyển hóa amoniac thành nitrit 
(hình 1). Một nhóm vi khuẩn khác, được gọi là 
Nitrobacter spp., chuyển hóa nitrit thành nitrate 
(http://dev.brightagrotech.com/?p=1826). Cây rau 
trong hệ thống sẽ tiêu thụ nitrate, một trong những 
dạng nitơ dễ hấp thụ với thực vật nhất. Bằng cách 
này, nước được làm sạch và có thể được tái sử dụng 
mà không trở nên độc hại cho cá. Cả khuẩn 
Nitrosomonas và Nitrobacter đều tìm thấy trong 
nước tự nhiên. Chúng rất quan trọng và giúp hệ 
thống aquaponics khả thi; Nếu không có chúng, mức 

amoniac sẽ tăng dần cho đến khi cá trong hệ thống bị tổn hại và cuối cùng bị chết. 
 
Ngay cả với sự hiện diện của Nitrosomonas và Nitrobacter, quá nhiều phân cá trong một hệ 
thống aquaponics sẽ gây ra vấn đề. Trong hệ thống bể đá và hệ thống bè lớn hơn của chúng 



tôi, chúng tôi sử dụng các bộ lọc để loại bỏ những mẩu phân cá rắn, lớn hơn. Quá nhiều chất 
rắn có thể bị kẹt lại và bắt đầu bao phủ kết cấu rễ của cây, làm cho cây không thể hấp thụ 
được nhiều chất dinh dưỡng như chúng cần. Sau một thời gian, chất thải rắn từ cá thậm chí 
có thể bắt đầu gây tắc nghẽn cống và đường ống, tạo ra các vấn đề về dòng chảy. Sử dụng 
các bộ lọc trong một hệ thống lớn hơn sẽ làm giảm đáng kể những vấn đề này. Để biết thêm 
thông tin về một số hệ thống lọc này, hãy xem www.backyardaquaponics.com. 
 
Cái đẹp của aquaponics là bạn có thể xây dựng một hệ thống theo bất cứ cách nào bạn 
muốn. Theo kinh nghiệm của tôi, có ba loại hệ thống aquaponics phổ biến. Các yếu tố của 
từng loại hệ thống, được mô tả dưới đây, có thể được pha trộn và kết hợp để tạo ra một hệ 
thống aquaponics hỗn hợp. 

1. Hệ thống bè nổi - Hệ thống này có một máng có lỗ hở, trong đó cây trồng trôi nổi trên 
bè (thường được làm bằng xốp). Cây trồng thường được trồng trong những chiếc chén 1 
hay 2 inch (2.5cm - 5cm) lọt trong các lỗ khoan vào bè. Cây trồng phát triển trên bè, 
trong khi rễ được ngâm trong nước bên dưới bè; phần sau loại bỏ nitrate và lọc nước, 
để tái sử dụng cho cá. 
2. Hệ thống bể đá - Hệ thống này là một hệ thống máng nước giống như hệ thống bè nổi, 
nhưng thay vì để nước chảy tràn, máng nước đầy đá (loại đá sông điển hình). Với hệ 
thống này, hạt giống được trồng trực tiếp trong đá và không dựa vào chén. Hệ thống này 
thường hoạt động kết hợp với một van chuông hút (sẽ được thảo luận thêm). 
3. Hệ thống PVC - Loại hệ thống này có nhiều tên. Chúng tôi gọi nó là NRT, viết tắt của 
công nghệ giàu chất dinh dưỡng (Nutrient Rich Technology). Trong hệ thống này, chúng 
tôi sử dụng ống nhựa PVC làm luống trồng cây. Hệ thống này nhìn giống hệt các hệ 
thống trồng cây trong nước có trồng rau xà lách trong các đường ống, thường thấy 
trong những nhà kính trên toàn thế giới. Trong khi đó cả hệ thống thủy canh và 
aquaponics đều sản xuất cây trồng, các chất dinh dưỡng cho cây trồng trong hệ thống 
trồng cây trong nước có nguồn gốc từ các loại phân hữu cơ hoặc tổng hợp hòa tan trong 
nước. Trong một hệ thống aquaponics, các chất dinh dưỡng làm thức ăn cho thực vật 
xuất phát từ phân cá. Hệ thống PVC này yêu cầu sử dụng bộ lọc! Nếu không dùng bộ lọc, 
các mẩu phân cá rắn lớn sẽ làm tắc nghẽn rễ cây, làm giảm sự hấp thu chất dinh dưỡng 
và gây ra các vấn đề về dòng chảy trong hệ thống. Theo tôi, hệ thống aquaponics PVC rất 
tốt cho các cây có rễ cạn như rau xà lách, nhưng không phù hợp với cây rễ dài như cà 
chua. Nếu rễ quá dài, chúng sẽ đi dọc hệ thống, làm tắc nghẽn và gây ra những vấn đề 
cho các cây khác. 

 
Trang Trại Của Chúng Tôi 
 
Hiện tại, chúng tôi có hai máng bè nổi 16 x 1 mét, và một bể đá 16 x 1 mét được nối với sáu 
bể cá 1 mét khối bằng ống PVC (phần 1 và 2 ở trên). Chúng tôi cũng có ba đơn vị aquaponics 
độc lập nhỏ hơn mà chúng tôi sử dụng làm những đơn vị mẫu để khởi đầu. Một trong những 
mục đích chính của chúng tôi là giúp người khác hiểu được aquaponics hoạt động ra sao. 
Chúng tôi hoàn thành điều này bằng cách trình bày về aquaponics một cách dễ hiểu và nhân 
rộng. Hệ thống Vòng Bê tông của chúng tôi, một hệ thống bể đá được phát triển bởi Scott 
Breaden tại nhà của ông và tại Trung tâm Tác động Châu Á ECHO, đã hoàn thành mục tiêu 
này. Nó giúp chúng tôi cắt giảm chi phí xây dựng, đơn giản hóa hệ thống và cho phép chúng 
tôi sử dụng các vật liệu sẵn có tại địa phương. 



 
  
 
 
 
Một Hệ Thống Vòng Bê Tông Hoạt Động Như Thế Nào? 
 

 

 
(Phía trên trái và phải) Hình hệ thống aquaponics của ECHO (hỗn hợp bể đá và ống PVC) và 
hệ thống aquaponics của Preston (Bên dưới) Mô hình hệ thống aquaponics vòng xi măng 
 
Hệ thống vòng bê tông tại chỗ của chúng tôi là một đơn vị aquaponics nhỏ sử dụng các vòng 
bê tông với đáy để giữ nước, thay vì bể cá hoặc máng cây. 
 
Hệ thống tại địa điểm của chúng tôi sử dụng ba vòng bê tông bên dưới, và hai vòng bê tông 
được nâng lên trên ba vòng đó. Ở bên dưới hệ thống, các vòng bê tông bên ngoài được sử 
dụng làm bể cá. Chúng tôi hiện đang nuôi cá tra ở những bể này (xem mục cá bên dưới để 
biết chi tiết và lý do). Một ống PVC kết nối tất cả ba vòng bê tông ở phần đế của hệ thống, 



cho phép nước chảy giữa ba vòng ở phía dưới và tạo ra một mức cân bằng giữa ba vòng. 
Chúng tôi sử dụng vật liệu làm hàng rào bằng nhựa ở những khe hở của đường ống, để giữ 
cá khỏi bơi qua chúng. Ở vòng giữa bên dưới, một máy bơm nước sẽ chuyển nước từ dưới 
đáy lên trên đầu. Chúng tôi sử dụng một máy bơm 50 w với chiều cao tối đa (chiều cao nước) 

là 3,0 mét và lưu lượng tối đa 2500 lít/giờ. 

 

 
Phần trên cùng của đơn vị gồm có hai vòng bê tông. Chúng tôi đã lấp đầy hai vòng này bằng 
đá (xem mô tả bên dưới); Đây là nơi chúng tôi trồng cây. Chúng tôi cũng đã cài đặt một van 
chuông hút trong mỗi vòng bê tông bên trên. Khi chuông hút bắt đầu hoạt động, nước được 
gửi từ bên trên của hệ thống quay lại xuống các vòng bên dưới. Một chu kỳ nước liên tục 
được tạo ra khi dòng nước chảy từ trên cùng của hệ thống xuống đáy bằng trọng lực, sau đó 
được bơm trở lại phía trên. 
 
Vì Sao Chúng Tôi Xây Dựng Thiết Bị Này 
 
Aquaponics có thể là một thay thế tuyệt vời cho việc canh tác hoặc làm vườn truyền thống 
tại nơi hạn chế về đất đai, nhưng khởi tạo một thiết bị aquaponics có thể dường như rất 
phức tạp khi mới nhìn. Chúng tôi muốn đơn giản hóa aquaponics và giúp các cá nhân thử 
nghiệm nó được thành công. Trong nhiệm vụ đơn giản hóa của chúng tôi, chúng tôi tập 
trung vào bốn lĩnh vực: chi phí, vật liệu sẵn có, kích cỡ và yếu tố liên quan.  
 
Chi phí là nhân tố chính trong việc chia sẻ bất kỳ loại công nghệ nào; Nếu chi phí quá cao, sẽ 
không ai quan tâm. Aquaponics thường đòi hỏi một khoản đầu tư ban đầu cao vì chi phí xây 
dựng. Tuy nhiên, có một loại vật liệu rất rẻ ở Thái Lan là bê tông. Nó sẵn có tại địa phương 
và người Thái có nhiều kinh nghiệm làm với bê tông. Tại Thái Lan, bạn có thể mua những 
vòng bê tông với mọi kích cỡ khác nhau. Người Thái dùng chúng để trồng cây, lọc nước và 
trữ nước. Người Thái thậm chí bán những chiếc vòng bê tông đã có đáy, để họ có thể trữ 
nước. Bằng cách sử dụng những vòng bê tông này, chúng tôi đã cắt giảm đáng kể chi phí của 
một thiết bị nhỏ tại nhà. Kích thước của thiết bị dựa trên kích thước của các vòng bê tông, 
do đó, thiết bị này có thể được điều chỉnh kích thước bằng cách sử dụng các vòng lớn hơn 
hoặc nhỏ hơn. Số vòng cũng có thể được tùy chỉnh. Hệ thống vòng bê tông hiện nay của 
chúng tôi chỉ sử dụng năm vòng, nhưng hệ thống có thể được mở rộng để sử dụng nhiều 
hơn. Bằng cách giữ hệ thống ở kích thước nhỏ hơn với năm vòng, chúng tôi đang giữ cho hệ 
thống đơn giản và dễ hiểu hơn, trong khi vẫn cho thấy hệ thống có tiềm năng được mở rộng 
như thế nào. 
 
 
Các Chi Tiết Cụ Thể Của Hệ Thống 
 
Các Vòng Bê Tông 
 
Với hệ thống cụ thể của chúng tôi, chúng tôi sử dụng các vòng bê tông rộng 80 cm (31.5 
inch) và sâu 40 cm (15.7 inch). Ở Thái Lan bạn có thể mua chúng có sẵn đáy, như vậy chúng 
sẽ giữ được nước. Chúng thường không thấm nước, nhưng chúng tôi sử dụng sơn epoxy 



hắc ín để giúp bịt kín vòng. Sơn epoxy hắc ín cũng giúp ngăn ngừa sự thay đổi pH do bê tông 
gây ra (được thảo luận sau). Đây cũng là loại vật liệu được dùng để giúp bảo vệ thuyền khỏi 
bị rò rỉ. Sơn epoxy hắc ín mà chúng tôi sử dụng cần phải để yên ít nhất hai ngày trước khi 
đổ đầy vòng với nước hoặc đá. 
 
Bể cạn trồng cây 
 
Chúng tôi dùng hai vòng bê tông trên cùng của hệ thống làm bể cây. Chúng được lấp đầy 
bằng đá sông lên đến khoảng 2 inch (5cm) tính từ đỉnh của vòng. Nước trong bể cây nên chỉ 
được đổ đầy dưới 3 inch (7.5cm) từ đỉnh của vòng, cho phép lớp đá trên cùng được khô ráo. 
Làm vậy, bạn sẽ cắt giảm được lượng tảo mọc trong hệ thống của bạn. Trong hệ thống của 
chúng tôi, chiều cao của cột nước bên trong bể cây được kiểm soát bởi chiều cao của ống 
nước đứng trong chuông hút (xem bên dưới). Trong những bể cây này, bạn có thể trồng 
nhiều loại rau khác nhau, hoặc rắc hạt trực tiếp bằng tay hoặc trồng cây giống trên khay và 
cấy vào hệ thống. Chúng tôi đã được thành tựu tốt với cà chua, rau diếp, cải bắp Trung 
Quốc, dưa chuột, ớt và cải xoan Trung Quốc. 
 
Đá 
 
Chúng tôi sử dụng đá sông, có sẵn tại địa phương ở Thái Lan. Tôi khuyến khích bạn nên 
mua các loại đá sông vì chúng thường bền. Phần lớn, đá sông được tạo thành từ thạch anh, 
có cấu trúc phân tử ổn định và không dễ dàng bị ăn mòn. Các loại đá khác có thể bị phá vỡ 
và gây ra các vấn đề với máy bơm hoặc cá của bạn. Tôi đề nghị mua đá to bằng ngón tay cái 
của bạn, nhưng nhỏ hơn nắm đấm của bạn. Chúng phải đủ lớn để tránh gây bất kỳ hiệu ứng 
luồng nước nào trong hệ thống của bạn, nhưng đủ nhỏ để hạt giống mọc thành công trong 
bể cây của bạn. 
 
Cá 
Nhiều loại cá khác nhau có thể được nuôi trong một hệ thống aquaponics. Chúng tôi nuôi cá 
trê trong hệ thống vòng bê tông của chúng tôi. Chúng dễ tìm ở Thái Lan, và tương đối rẻ (5 
Baht / 0,15 đô la Mỹ mỗi con cá). Chúng rất dễ chăm sóc – chúng không cần một máy bơm 
không khí (tốn kém, hao năng lượng) bởi vì chúng cần ít oxy hoà tan trong nước để tồn tại. 
Một mình van chuông hút của chúng tôi tạo ra đủ oxy hoà tan trong hệ thống cho cá sống.  
 
Mặc dù cá trê dễ chăm sóc, trong những điểm khác cũng có những khó khăn. Tôi khuyên 
bạn nên mua cá trê non hơn, nhỏ hơn, bởi vì những con lớn hơn sẽ chiến đấu và giết nhau 
để giành quyền làm chủ khi được đưa vào một thùng nước mới. Ngoài ra, bạn sẽ cần phải 
cân đối mật độ thả cá của bạn phù hợp với giai đoạn và công suất bể cây. [Biên tập: xem 
EAN #20 để biết thông tin hữu ích về mật độ thả nuôi]. Cuối cùng, cá trê thích nhảy ra khỏi 
bình chứa của chúng, vì vậy bạn sẽ cần phải tạo nắp đậy đơn giản cho các vòng bê tông. Nắp 
đậy có thể là bất cứ thứ gì từ nắp thùng rác nhựa đến một nắp đậy tự chế, đến lưới nhựa 
hoặc kim loại, chỉ cần chắc chắn rằng nó có thể dễ dàng được tháo ra và đậy lại để nuôi và 
thu hoạch cá.  
 
Chúng tôi nuôi cá trê bằng thức ăn cho cá bán sẵn với chi phí 550 baht (17 USD) cho mỗi túi 
20 kg. Thức ăn này chứa 32% đạm, và chúng tôi cũng sử dụng nó với cá rô phi trong một hệ 



thống aquaponics lớn hơn. Các loại thức ăn cho cá có tỷ lệ đạm khác nhau; bạn sẽ cần phải 
tìm loại thích hợp cho cá của bạn. Khi tỷ lệ phần trăm đạm tăng lên, giá thức ăn cũng sẽ tăng 
lên. Tuy nhiên, phần trăm đạm càng thấp, bạn sẽ thấy cá của bạn tăng trưởng càng ít, và 
phân cá sẽ sản sinh ra ít phân đạm hơn. Nói cách khác, sự tăng trưởng của cá và lượng phân 
đạm trong một hệ thống tỉ lệ với lượng đạm trong thức ăn cho cá bạn đang sử dụng. Lưu ý 
rằng cá chỉ có thể hấp thụ tới một lượng đạm nhất định trong thức ăn của chúng. Cá rô phi, 
ví dụ, không thể hấp thụ tất cả các đạm trong thức ăn có hàm lượng protein cao hơn 32%. 
Chọn đúng loại thức ăn cho các loài cá bạn muốn nuôi. [Lưu ý của biên tập viên: Xem Ghi 
chú ECHO Châu Á #20 để biết thêm thông tin và ý tưởng về việc tạo nguồn thức ăn cho cá 
trong trang trại của bạn].  
 
Hệ thống của chúng ta là một hệ thống nhỏ chỉ để giáo dục người khác về aquaponics, vì vậy 
chúng tôi không quan tâm đến việc thu hoạch cá. Bởi vậy, chúng tôi chỉ cho cá ăn 50 gram 
thức ăn mỗi ngày cho toàn bộ hệ thống. Theo quy tắc chung, nếu cá không ăn hết thức ăn 
trong năm phút, bạn đang cho chúng ăn quá nhiều. Bạn càng cho cá ăn nhiều, chúng sẽ thải 
ra càng nhiều phân, và bạn sẽ cần hoặc là một hệ thống lọc mạnh hơn hoặc các cây có khả 
năng xử lý lượng nitơ nhiều hơn (những cây lớn hơn đòi hỏi nhiều nitơ hơn). Đây là một 
video hay giúp hiểu được cần nuôi loại cá nào và sử dụng loại thức ăn nào: 
http://www.youtube.com/watch?v=7S-
d6MPvkaU&src_vid=oLwTdpTIXd8&feature=iv&annotation_id=annotation_254067 
 
Chuông Hút  
 

        
 
(Trái sang phải) Hình chuông hút và hình ống máy bơm  
 
Hệ thống vòng bê tông aquaponics của chúng tôi có một số bộ phận kỹ thuật phức tạp. Ví 
dụ, chúng tôi sử dụng một chuông hút, vừa để cung cấp độ ẩm thích hợp cho giá thể trồng 
và cây trong giá thể, và để đảm bảo có oxy trong vùng rễ. Ngoài ra, bằng cách cho phép 
không khí tiếp cận các phần dưới của vòng bê tông, chúng tôi ngăn cản vi khuẩn kỵ khí phát 
triển và gây ra các vấn đề trong hệ thống của mình. Đây là một blog tuyệt vời để giúp bạn 
hiểu chuông hút và lợi ích của chúng với vấn đề thiết kế để ngập rồi rút nước 
(http://freshfarmct.org/tag/siphons/). Đây là liên kết tới một video hay giúp bạn hiểu chuông 
hút hoạt động như thế nào. (http://www.youtube.com/watch?v=lyrvcCqv5V0) 
 



Dành thời gian để hiểu một chuông hút hoạt động như thế nào. Tại trang web của chúng tôi, 
chúng tôi sử dụng một chuông hút với ống nước đứng 1 inch và một chiếc phễu ở trên cùng, 
để giúp điều chỉnh thay đổi nhỏ về lưu lượng. Chiều cao của ống nước đứng sẽ xác định 
chiều cao của cột nước bên trong vòng bê tông. Cột nước đứng nên cao ít nhất bằng 2/3 
chiều cao của vòng bê tông. Chuông, hoặc ống bên ngoài, được làm từ ống nhựa PVC 2½ 
inch (6cm) với một cái nắp. Quy tắc chuẩn cho chuông hút là luôn luôn có tỷ lệ 1: 2, vì vậy 
nếu ống nước đứng là 1 inch (2.5cm), chuông phải là 2 inch (5cm).  
 
Tuy nhiên, chúng tôi sử dụng một chuông 2 ½ inch (6cm) để vừa với cái phễu trên ống 
đứng. Cũng lưu ý rằng chuông phải cao hơn ít nhất 2 inch (5cm) (đo từ bên trong chuông) 
so với ống nước đứng và phễu trong chuông. Nếu nó không cao hơn 2 inch (5cm), thì 
chuông hút sẽ không hoạt động. Cuối cùng, để có một chuông hút thành công, ống thoát 
nước (ống bên dưới) cần phải có ống gấp khuỷu, hoặc ống chữ U. Gấp khuỷu giúp hạn chế 
tốc độ dòng chảy ra, điều này sẽ giúp kích hoạt ống xifông. Nếu bạn không muốn sử dụng 
một ống gấp khuỷu, bạn có thể sử dụng một van hạn chế nước trong ống thẳng để đạt được 
hiệu quả tương tự. Xem http://www.instructables.com/id/How-To-Build-A-Bell-Siphon/ 
để biết thông tin về cách xây tạo một loại chuông hút. 
 
Chúng tôi cài đặt một tấm chắn xung quanh chuông hút của chúng tôi. Tấm chắn là một ống 
nhựa PVC 6 inch (15cm), được cắt cho phù hợp với chuông hút. Chúng tôi khoan các lỗ vào 
ống để cho phép nước chảy, nhưng giữ đá ở ngoài. Tấm chắn sẽ giúp bảo vệ chuông hút 
khỏi bị tắc nghẽn bởi rễ cây. Chúng tôi sử dụng ống nhựa PVC 6 inch (15cm) bởi vì nó dễ 
cho tay vào trong và kéo rễ có thể làm tắc nghẽn ống xả chuông ra.  
 
Chuông hút rất hữu ích, nhưng cũng có thể gây chán nản. Tôi đã có một vài vấn đề với 
chuông hút trong quá khứ, và tôi đã tạo ra một danh sách những gì cần xem xét khi khắc 
phục sự cố chuông hút: 

• Vấn đề 1: Chuông hút không bắt đầu hút 
o Dòng chảy của bạn có đủ mạnh không? Nếu không đủ mạnh, nước sẽ chỉ chảy 

ra và không bắt đầu quá trình hút. 
o Chuông và ống nước có đứng thẳng? Nhìn chung chuông và ống nước đứng 

của bạn càng đứng thẳng, bạn sẽ có càng ít vấn đề hơn. Nếu chuông không 
đứng thẳng, sử dụng dây hoặc cơ chế khác để giữ chắc nó. 

o Nếu chuông hút đã hoạt động trong vài tháng và đột ngột ngừng hoạt động, 
có thể bạn đã có vấn đề về hạn chế dòng chảy. Sau khi một hệ thống chạy một 
thời gian, chất thải từ cá có thể dính vào các mặt của ống, hạn chế dòng chảy. 
Thông thường trong trường hợp này, bạn sẽ cần phải làm sạch các đường ống 
của mình hoặc thay thế các ống từ máy bơm nước của bạn với các ống lớn 
hơn. 

o Lấy chuông ra và xem liệu có rễ cây nào mọc vào trong chuông hút không, nó 
làm hạn chế dòng nước chảy vào ống hút. 

• Vấn đề 2: Chuông hút không tắt được 
o Thông thường điều này có nghĩa là dòng nước chảy quá mạnh. Bạn nên luôn 

luôn có một van được cài đặt trên các đường ống từ máy bơm nước của bạn, 
để kiểm soát dòng nước chảy qua hệ thống. 



o Tôi biết một số hệ thống đá sỏi gây ra các hiệu ứng luồng nước. Điều này dẫn 
đến việc chuông hút bật và tắt nhanh chóng. Nếu bạn sử dụng sỏi quá nhỏ, 
phân cá sẽ dính vào đá và tạo hiệu ứng luồng nước cục bộ. Một giải pháp là 
làm sạch đá của bạn. Một giải pháp tốt hơn là thay thế đá của bạn với đá mới 
lớn hơn. 

 
Máy Bơm Nước 
Cho hệ thống năm vòng xi măng như của chúng tôi, bạn có thể sử dụng một máy bơm nước 
từ 35 đến 50W. Một máy bơm 35w có thể cung cấp lưu lượng đủ cho chuông hút (ống nước 
đứng 1 inch) trong hệ thống hoạt động, nhưng nếu có bất cứ điều gì hạn chế lưu lượng 
nước, bạn sẽ bắt đầu có vấn đề với ống xifông. Tôi sẽ khuyên bạn nên sử dụng một máy 
bơm 50 watt cho một hệ thống năm vòng. Khi bạn kết nối máy bơm vào hệ thống, hãy chắc 
chắn rằng bạn sử dụng đường ống PVC đường kính lớn hơn ½ inch. Ống ½ inch sẽ gặp vấn 
đề với phân cá dính vào các các bên của ống, hạn chế dòng chảy theo thời gian. Tôi cũng 
khuyên bạn không nên dán ống PVC nối máy bơm vào phần đỉnh của hệ thống. Nếu bạn dán 
và sau đó có bất kỳ vấn đề gì hoặc muốn sửa đổi cách sắp đặt của mình, bạn sẽ không thể 
thay đổi bất cứ điều gì mà không phải xây dựng lại hệ thống. Hiện nay, máy bơm của chúng 
tôi chạy 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần, nhưng bạn có thể sử dụng thiết bị hẹn giờ nếu 
bạn đang nuôi các trê (vì chúng không cần oxy hoà tan). 
 
 
Tránh khỏi ánh nắng mặt trời 
Một chút bóng râm rất quan trọng cho hệ thống vòng bê tông này. Nếu máy đang ở dưới 
ánh nắng mặt trời trực tiếp cả ngày, nước sẽ trở nên quá nóng và làm cho cây cối khô héo. 
Vào mùa nóng ở Thái Lan, hầu hết các ngày đều dễ dàng đạt trên 95 ° F (35 ° C), điều này là 
thách thức đối với cây và cá trong hệ thống aquaponics. Chúng tôi xây dựng khung từ tre và 
treo một tấm vải che trên cây để bảo vệ chúng khỏi ánh nắng mặt trời, nhưng hầu hết các 
ngày trong mùa nóng ở Thái Lan, trời quá nóng và cây bị héo trong ngày. Tuy nhiên, chúng 
thường tươi lại vào ban đêm khi trời bắt đầu mát mẻ một chút. Nếu bạn sống ở một đất 
nước có nhiệt độ rất nóng tương tự, tôi đề nghị xây dựng hệ thống trong một khu vực có 
bóng râm vào buổi trưa.  
 
Trong một hệ thống aquaponics, bảo vệ trước ánh nắng cũng có lợi cho vi khuẩn 
Nitrosomonas và Nitrobacter, chúng rất nhạy cảm với ánh nắng mặt trời. Ngoài một tấm vải 
che bóng trên toàn bộ hệ thống, chúng tôi cũng sử dụng vải che để phủ các vòng dưới của 
hệ thống.   
 
Dòng Chảy Phía Dưới 
Chúng tôi nuôi cá trê trong hai vòng ngoài phía dưới hệ thống của chúng tôi. Hai vòng này 
được nối với vòng trung tâm, nơi được đặt máy bơm, bằng các đường ống nhựa PVC 2 inch 
(5cm) đã được dán bằng xi măng vào các thành của vòng bê tông. Ống PVC 2 inch cho phép 
nước chảy qua hệ thống không bị hạn chế. Chúng tôi cũng có một màng lưới che đầu của 
ống 2 inch, để giữ cho cá trê của chúng tôi tách biệt với những bể bên ngoài. Vì vòng trung 
tâm tiếp cận với không khí, nên quan trọng phải có một vài loại hình kiểm soát muỗi; trong 
trường hợp của chúng tôi, chúng tôi sử dụng cá bảy màu ăn ấu trùng muỗi. Chúng tôi cho 
phép cá bảy màu bơi từ vòng này sang vòng khác. [Ghi chú của biên tập viên: trong hệ thống 



tại Trung tâm Tác động Châu Á ECHO, chiếc vòng "hầm" của chúng tôi, tức là nơi đặt máy 
bơm, chứa một quần thể cá bảy màu khỏe mạnh để kiểm soát muỗi cũng như một lớp bao 
phủ dương xỉ nước. Thứ sau cung cấp thức ăn cho cá bảy màu, giúp làm sạch nguồn nước 
của chúng tôi, và là một nguồn chất đạm tuyệt vời, nếu bạn muốn tự làm thức ăn cho cá của 
bạn (xem EAN #20 để biết thêm thông tin về việc dùng dương xỉ nước)] 
 

 
(Trái) Hình ống trong hệ thống bơm của bể trồng.  
(Phải) Hình hệ thống thoát nước 
 
Các ống thoát nước 
Chúng tôi lắp đặt các ống thoát nước trong tất cả các vòng bê tông. Chúng cần thiết khi 
chúng ta phải làm bất kỳ loại "làm sạch sâu" nào. Chúng tôi sử dụng ống nhựa PVC 1-inch 
với van thoát nước vào một khu vực gần đó. Nếu bạn lắp đặt những ống thoát nước tương 
tự, tôi đề nghị các bạn dẫn vào khu vực mà bạn có thể thu lại nước. Nước này có hàm lượng 
nitrat cao và có thể được dùng trong vườn như một phân bón lỏng tự nhiên. 
 
Bộ lọc 
Vì hệ thống của chúng tôi là hệ thống bể đá, các bộ lọc hoàn toàn không cần thiết. Tuy nhiên, 
đối với hệ thống của chúng tôi, chúng tôi có sử dụng một bộ lọc rất nhỏ. Chúng tôi cắt đáy 
của một chiếc cốc trồng cây rộng 4 inch (10cm), sau đó đặt một vật liệu lọc dạng bọt biển có 
thể tháo rời dễ dàng bên trong. Chúng tôi đặt bộ lọc dưới ống cấp nước vào bể trồng cây, 
nơi nó giữ lại các chất rắn từ phân và giảm nước bắn tung tóe từ dòng nước đến, do đó làm 
giảm sự phát triển tảo. Chúng tôi rửa bộ lọc hàng ngày, để lấy một lượng chất thải dư thừa 
ra khỏi hệ thống. Quá nhiều chất thải có thể khiến bể đá của bạn đầy chất rắn, điều này sẽ 
ngăn nước chảy vào tất cả các phần của bể trồng cây, do đó tạo ra các vấn đề về dòng chảy. 
(Ghi chú của tác giả: hầu hết máy bơm nước mua ở các cửa hàng cá sẽ có một bộ lọc bên 
trong chúng. Theo ý tôi, bộ lọc nên được lấy ra. Nếu để bên trong, nó có thể dễ dàng bị lấp 
đầy chất thải và bơm cũng sẽ không hoạt động, khiến van chuông hút của bạn không hoạt 
động. Bộ lọc có thể được lấy ra và thậm chí được sử dụng trong bộ lọc nhỏ được đề cập ở 
trên.) 
 
Vệ sinh 



Lượng làm vệ sinh một hệ thống trồng rau nuôi cá sẽ cần phụ thuộc vào loại hệ thống. Nếu 
bạn đang sử dụng bộ lọc trong hệ thống của mình, thông thường bạn sẽ không phải làm 
sạch hệ thống trong khoảng vài năm. Hệ thống bê tông của chúng tôi phải được làm sạch 
khoảng bốn lần một năm. Trong hệ thống mình, chúng tôi hiện có khoảng 20 cá trê trưởng 
thành và được cho ăn 50 gram thức ăn mỗi ngày; nếu bạn đang cho nhiều hơn thế, bạn có 
thể cần phải làm sạch hệ thống của bạn thường xuyên hơn, tùy thuộc vào lượng chất thải 
rắn từ cá trong hệ thống. Làm sạch hệ thống không phải là khó khăn, nếu bạn đã lắp đặt các 
ống dẫn. Hãy chắc chắn để di chuyển cá của bạn vào một bể chứa tạm thời hoặc vào xô 
trước khi làm sạch hệ thống của bạn. Khi đã đến lúc vệ sinh, chỉ cần mở các ống thoát nước. 
Sau khi chạy hệ thống một thời gian, các vòng đáy sẽ đầy chất thải của cá. Khi làm sạch hệ 
thống của bạn, hãy đảm bảo bạn đã khuấy tung chất thải từ cá để nó nổi trong nước rồi 
thoát ra khỏi hệ thống. 
 
Kiểm soát độ PH 
Các hệ thống aquaponics điển hình thường có độ pH từ 6 đến 8. Sử dụng bất kỳ loại bê tông 
nào cũng sẽ làm cho pH trong hệ thống của bạn thay đổi đáng kể, có khả năng tạo ra các vấn 
đề có thể gây hại cho sức khoẻ cá và cây của bạn. Vấn đề này có thể được giải quyết bằng 
một vài cách. Chúng tôi sử dụng sơn epoxy hắc ín để sơn bên trong các vòng bê tông của 
mình (thảo luận ở trên). Sử dụng sơn này đắt, nhưng bạn chỉ cần làm một lần. Nếu bạn 
không muốn sử dụng sơn epoxy hắc ín, người Thái bản địa thay bằng cách cắt thân cây 
chuối, đặt nó trong vòng bê tông với nước và để nó trong đó hai tuần, sẽ làm trung hòa độ 
pH. Đây là một phương pháp rất thành công để trung hoà pH, nhưng chúng tôi đã sử dụng 
sơn epoxy hắc ín thay thế vì chúng tôi không muốn đợi hai tuần. 
 
Triển Khai Và Vận Hành Hệ Thống Của Bạn 
 
Khi bạn lần đầu tiên khởi tạo hệ thống của bạn tôi đề nghị sử dụng chỉ khoảng 10 con cá. 
Như đã thảo luận trước đây, các nhóm vi khuẩn biến đổi ammoniac thành nitrit và nitrit 
thành nitrate rất quan trọng cho một hệ thống aquaponics thành công. Những nhóm vi 
khuẩn này sinh sống tự nhiên trong nước, nhưng phát triển chậm. Hệ thống của bạn càng cũ 
thì nó sẽ bắt đầu hoạt động càng tốt hơn, bởi vì sẽ có nhiều vi khuẩn hơn để tạo ra lượng 
nitrat mà bạn cần. Hệ thống của bạn có thể không có khả năng xử lý nhiều hơn 10 con cá lúc 
ban đầu. Sau một tháng hoặc lâu hơn, bạn có thể bắt đầu nuôi nhiều cá hơn. 
 
Về việc trồng cây gì, tôi đề nghị bắt đầu với một loại rau dễ trồng và không đòi hỏi nhiều 
dinh dưỡng. Hãy nhớ rằng, các hệ thống mới hơn sẽ không chứa nhiều vi khuẩn tốt như một 
hệ thống cũ, và do đó sẽ có ít chất dinh dưỡng sẵn có. Đối với các hệ thống khởi đầu ở Thái 
Lan, tôi luôn đề nghị trồng rau muống, vì loại rau này dường như có thể phát triển ở mọi 
nơi. Sau khoảng một tháng, bạn sẽ có thể trồng được nhiều rau đòi hỏi chất dinh dưỡng 
hơn, chẳng hạn như cà chua.  
 
Như chúng ta đã học lúc trước, trong hệ thống aquaponics, cây giúp cá và cá giúp cây. Cần 
có sự cân bằng giữa số lượng cá bạn có và số lượng cây mà bạn có. Aquaponics tất cả là về 
sự cân bằng, vì vậy nếu bạn nuôi nhiều cá, thì bạn nên trồng nhiều rau (hoặc có nhiều bộ 
lọc). Tuy vậy, theo kinh nghiệm của tôi, vấn đề thực sự không phải là bạn có bao nhiêu cá, 
mà là bạn cho chúng ăn bao nhiêu.  



 
Khi bạn lần đầu tiên khởi động hệ thống của mình, tôi khuyên bạn nên thử nghiệm hệ thống 
của bạn về amoniac, nitrit và nitrat. Các bộ dụng cụ thử nghiệm về amoniac, nitrit và nitrat 
thường có thể mua được ở hầu hết các cửa hàng cá. Nếu bạn thấy lượng ammoniac hoặc 
nitrit của bạn đã vọt lên trên 1 ppm (phần triệu), thì chỉ cần ngưng cho cá ăn vài ngày (cá có 
thể sống trong vài ngày mà không có thức ăn).  
 
Lượng thức ăn mà bạn sử dụng sẽ phụ thuộc vào mục đích của hệ thống. Ví dụ, nếu bạn 
quan tâm đến việc thu hoạch cây hơn là thu hoạch cá, bạn sẽ không phải cho cá ăn nhiều 
hàng ngày. Bạn chỉ cần cho cá ăn đủ lượng nitrate đảm bảo trong hệ thống. Dưới đây là một 
bài viết hay nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về tỉ lệ cho ăn và các hướng dẫn chung về 
aquaponics:http://aquaponics.com/media/docs/articles/Ten-Guidelines-for-
Aquaponics.pdf 
 
Các Phương Pháp An Toàn Để Kiểm Tra Chất Phụ Thêm 
 
Một hệ thống aquaponics không sử dụng đất. Mặc dù điều này có một số ích lợi, gồm có thu 
hoạch sạch hơn và không cần làm đất, cũng có một số bất lợi. Một bất lợi lớn của 
aquaponics là một số khoáng chất có tự nhiên trong đất sẽ không có sẵn trong nước của hệ 
thống. Ví dụ, sắt là cần thiết cho hầu hết các loài cây. Sắt không thể tự nhiên thấy trong một 
đơn vị aquaponics, bởi vì cá không cung cấp sắt cho hệ thống. Bạn sẽ phải mua loại thích 
hợp (thường là sắt chelate) và thêm nó vào hệ thống. 
 
Bất kỳ loại chất phụ thêm hoặc trừ sâu nào được sử dụng trong hệ thống aquaponics phải 
hoàn toàn hữu cơ, nếu không cá và/hoặc cây của bạn có thể chết. Vậy, làm thế nào chúng ta 
biết những gì chúng ta có thể đưa vào hệ thống? Có một cách để kiểm tra những gì bạn hy 
vọng thêm vào là an toàn. Đặt một vài con cá vào một thùng chứa riêng biệt với hệ thống 
của bạn, và kết nối nó với một máy bơm không khí. Sau đó, thêm một nửa nồng độ phụ gia 
mà bạn muốn có trong hệ thống của bạn. Để cá trong bể 5 ngày hoặc nhiều hơn. Nếu chúng 
sống sót, hãy tăng gấp đôi lượng chất phụ gia. Nếu cá vẫn còn sống sau một tuần, chất phụ 
gia này an toàn để sử dụng. Đừng thêm bất cứ thứ gì làm thay đổi độ pH của hệ thống, bởi vì 
các hệ thống aquaponics rất nhạy cảm với biến đổi của độ pH. 
 
Chi phí 
 
Chi phí tạo ra một hệ thống aquaponics sẽ phụ thuộc vào thiết kế hệ thống của bạn, chi phí 
nguyên liệu, chi phí và việc sử dụng điện, cá và thức ăn cho cá trong khu vực của bạn. Để 
cho hình dung về một số chi phí liên quan, dưới đây là bảng cho biết chi phí xây dựng cho 
hai hệ thống vòng xi măng khác nhau được tạo ra ở miền Bắc Thái Lan. 



 
 
Kết luận 
 
Aquaponics là một công nghệ mới tuyệt vời có thể được tùy chỉnh theo nhiều cách khác 
nhau. Tuy nhiên, một hệ thống aquaponics thành công sẽ đòi hỏi sự coi sóc hàng ngày và 
kiến thức cơ bản về hóa học nước. Nó cũng cần đến một lượng lớn các thử nghiệm và lỗi. 
Khi bạn thử nghiệm aquaponics, bạn sẽ điều chỉnh hệ thống phù hợp với nhu cầu cụ thể của 
bạn.  
 
Thế giới aquaponics mới mẻ, nhưng đang phát triển nhanh. Thiết lập một đơn vị nhỏ hơn là 
bước đầu tiên rất tốt để học về aquaponics. Thiết kế hệ thống với vòng bê tông của chúng 
tôi đem lại một cơ hội tuyệt vời và rẻ cho ai đó muốn thử với aquaponics! 


