
QUY TRÌNH ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC EMINA VÀO XỬ LÝ BÙN 

ĐÁY AO NUÔI TÔM 

 

 

1. Quy trình pha chế EMINA thứ cấp từ chế phẩm sinh học EMINA gốc 

 EMINA thứ cấp là chế phẩm lên men sinh khối từ EMINA gốc (các vi sinh vật ở 

dạng ngủ, không sinh trưởng), các VSV được đánh thức, phát triển, nhờ cung cấp thức ăn 

là rỉ đường và môi trường thích hợp là nước sạch. Số lượng VSV tăng nhiều. Dung dịch 

EMINA thứ cấp là chế phẩm để dùng trưc tiêṕ .  

- Dung dịch EMINA thứ cấp có mầu nâu, mùi thơm, vị chua ngọt, độ pH ≤ 3.5  

- Quy trình pha chế EMINA thứ cấp: 1lít EMINA gốc (EMINA1) + 1lít rỉ đường (1 kg 

đường đỏ) + 18 lít nước ủ trong điều kiện tối và yếm khí từ 5-7 ngày (tùy vào nhiệt độ 

môi trường) cho ra 20 lít EMINA thứ cấp. 

Chú ý:  

- Không nên tiếp tục nhân EMINA thứ cấp từ EMINA thứ cấp, vì như vậy sẽ dễ bị tạp 

nhiễm. Nồng độ vi sinh vật và hoạt tính sẽ bị thay đổi, giảm hiệu quả khi sử dụng.  

- Trong suốt quá trình pha chế và bảo quản chế phẩm EMINA thứ cấp tránh tuyệt đối sự 

xâm nhập của ruồi, nhặng,… để tránh thối hỏng chế phẩm. Bảo quản nơi nhiệt độ ổn 

định, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp rọi vào. Nên sử dụng trong vòng 1 tháng sau khi 

pha chế.  

2. Quy trình ứng dụng chế  phẩm EMINA vào xử lý môi trường ao nuôi tôm 

- EMINA gồm những chủng vi sinh vật hữu hiệu nhưng có tỷ lệ cao những nhóm 

phân giải mạnh Protein và tinh bột và thức ăn thừa ở đáy hồ, khử H2S, SO2, NH3… 

Đồng thời EMINA kết hợp với vitamin làm tăng vi sinh vật phù du trong nước làm tăng 

thức ăn cho tôm,cá 

- EMINA sử dụng trong nuôi trồng thủy hải sản sẽ làm cho môi trường hồ nuôi sạch 

hơn, làm tăng năng suất phẩm chất: 

- Phân giải nhanh chóng các chất cặn bã: thức ăn thừa, chất thải… 



- Cải thiện môi trường nuôi tôm cá (giảm BOD, COD, giảm lượng H2S…) 

- Ức chế sự phát triển của tảo độc, ngăn chặntình trạng giảm O2 trong nước. 

- Diệt vi sinh vật gây bệnh: Coliform, Vibrio và Aeromonas… 

- Tăng khả năng chuyển hoá thức ăn, kích thích tốc độ phát triển, tăng sản lượng tôm, cá. 

- Cho phép tăng tỷ lệ nuôi thả, giảm thời gian và giảm giá sản phẩm. 

Quy trình xử lý sẽ được tiến hành theo các bước như sau: 

- Khảo sát ao nuôi cần xử lý 

- Đo các chỉ tiêu của môi trường nước: pH, độ đục, độ dày bùn đáy ao, DO, H2S, 

SO2, NH3 

- Lấy mẫu nước của ao cần xử lý tiến hành phân tích các chỉ tiêu COD, BOD và vi sinh vật  

- Xử lý chế phẩm EMINA-T: 

+ Đặt  các ống sinh học vào vị trí cần thiết. 

+ Xử lý ao nuôi lần 1 với liều lượng 2-4 lit chế phẩm EMINA-T cho 1.000m2 bề 

mặt tuỳ theo mức độ ô nhiễm của ao nuôi. Châm chế phẩm EMINA-T qua ống dẫn tới 

các ống sinh học  

Chế phẩm EMINA-T sẽ đi theo ống dẫn xuống đáy ao, lan tỏa nhanh vào tầng bùn 

đáy để phân giải các chất hữu cơ, các chất khoáng trong tầng bùn. Kết quả làm tầng bùn 

giảm dần, khử mùi hôi và diệt tảo.  

Đo và ghi chép lại các chỉ tiêu của môi trường nước: pH, độ đục, độ dày bùn đáy 

ao, DO, H2S, SO2, NH3 để so sánh với ban đầu 

- Tiếp tục xử lý ao lần 02; 03 sau đó 7 ngày/lần châm chế phẩm EMINA để xử lý ao nuôi.  

- Tiếp tục xử lý ao lần 04 sau đó 10 ngày xử lý ao lần 03.  

- Tiếp tục xử lý ao lần 05 sau đó 14 ngày xử lý ao lần 04 

- Tiếp tục xử lý ao lần 06; 07; 08 sau 20 ngày xử lý ao lần 05 

- Sau khi xử lý ao nuôi tiến hành bổ sung chế phẩm EMINA trong giai đoạn nuôi 

như sau: Với diện tích ao nuôi 1ha cần bổ sung: 

 

 



Tuổi thuỷ sản (tháng) Thời gian tưới Lượng EMINA 

Tháng thứ nhất 15 ngày/1 lần 400lít/2 lần 

Tháng thứ hai 15 ngày/1 lần 400lít/2 lần 

Tháng thứ ba 7 ngày/1 lần 800lít/2 lần 

Tháng thứ tư 15ngày/1 lần 400lít/2 lần 

Tổng số 10 lần 2000lít 

- Sau khi đã phơi đáy hồ 5-7 ngày, có thể xử đáy hồ bằng EMINA như sau: 

+  Cho nước vào đáy hồ khoảng 20cm (0,2m), khoảng 1 gang tay. 

+  Đổ EMINA (400lít/ha) đáy hồ, 200ml EMINA cho 1m2 diện tích bề mặt ao hồ 

+  Dùng sào hay cào khuấy đều. 

+  Sau 1 tuần thì tháo nước đầy để nuôi thủy sản 

 


