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Chương III. Công nghệ sinh học nano 

trong Chăn nuôi- Thủy sản

Hướng đến sự phát triển một nền nông nghiệp bền vững, 

an toàn, hiệu quả.



3.1 Ứng dụng công nghệ nano trong chăn nuôi 

1. Tăng hiệu quả sử dụng thức ăn trong chăn nuôi.

2. Tăng sức đề kháng cho vật nuôi, tăng năng suất, 

chất lượng sản phẩm chăn nuôi.

3. Phòng, trị bệnh cho vật nuôi

4. Xử lý chuồng trại, thiết bị chuồng nuôi và môi 

trường trong chăn nuôi.



Cơ chế diệt khuẩn của nano bạc

(1) Phá hủy chức năng hô hấp

(2) Phá hủy chức năng của thành tế bào

(3) Liên kết với DNA của tế bào vi sinh vật và ức chế chức 

năng sao chép của chúng.
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(1) Phá hủy chức năng hô hấp

Sau khi Ag+ tác động lên lớp màng bảo vệ của tế bào vi khuẩn gây bệnh 

nó sẽ đi vào bên trong tế bào và phản ứng với nhóm thiol (R – SH) của 

phân tử enzym chuyển hóa oxy và vô hiệu hóa men này dẫn đến ức chế 

quá trình hô hấp của tế bào vi khuẩn
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(2) Phá hủy chức năng của thành tế bào

➢ Các nhà khoa học thuộc hãng INOVATION Hàn Quốc cho rằng bạc tác

dụng trực tiếp lên màng bảo vệ của tế bào vi khuẩn. Các ion bạc vừa mới

được giải phóng ra từ bề mặt các hạt nano bạc tương tác với các nhóm

peptidoglican và ức chế khả năng vận chuyển oxy của chúng vào bên

trong tế bào, dẫn đến làm tê liệt vi khuẩn.

➢ Ở tế bào động vật bậc cao có lớp màng bảo vệ hoàn toàn khác so với

tế bào vi sinh vật. Chúng có hai lớp lipoprotein giàu liên kết đôi có khả

năng cho điện tử do đó không cho phép các ion bạc xâm nhập, vì vậy

chúng không bị tổn thương khi tiếp xúc với các ion bạc.
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(3) Liên kết với DNA của tế bào vi sinh vật và ức chế chức năng sao 

chép của chúng 

Sự tương tác của ion bạc với DNA dẫn đến sự đime hóa pyridin và cản trở 

quá trình sao chép DNA của tế bào vi khuẩn. 
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Trong chăn nuôi lợn con, bổ sung Zn dưới dạng ZnO nhằm ngăn ngừa

tiêu chảy, tăng sức đề kháng và kích thích tăng trưởng. Nếu sử dụng ZnO

thì cần 2000mg Zn/kg thức ăn, còn nếu dùng nano-ZnO thì chỉ cần 500mg

Zn/kg thức ăn.



Bổ sung Nano-Selenium với nồng độ 3 ppm trong chế độ ăn cơ bản đã 

làm giảm đáng kể pH dạ cỏ của Cừu (khoảng 6,68 - 6,8)



Bổ sung 0,06 ppm nano ZnO trong chế độ ăn cơ bản của gà thịt giúp nâng 

cao khả năng miễn dịch



Bổ sung nano crôm với liều 200 microgram/kg thức ăn cho lợn thịt, tỷ lệ nạc 

đã tăng 14,06% so với lợn đối chứng (Wang and Xu 2004) 



Bổ sung nano crôm vào thức ăn cho gà broiler (500 microgram Cr3+/kg 

thức ăn) hàm lượng protein của thịt ngực và thịt đùi tăng lên, trong khi hàm 

lượng cholesterol trong thịt giảm.



Phòng và trị các bệnh lây nhiễm do vi khuẩn, virut gây ra như 

cúm, tiêu chảy, tụ huyết trùng, …

Sử dụng Nanobiotic thay thế kháng sinh



Phép thử nano gold-PCR phát hiện virus dịch tả lợn châu Phi. Độ nhạy của 

PP nano-PCR cao hơn 1000 lần so với PCR thông thường; không có phản 

ứng chéo với các virus như giả dại, tai xanh hay sốt cổ điển của lợn.



Các chất phủ bề mặt các thiết bị chuồng nuôi, vừa dễ làm 

sạch, vừa có tính sát khuẩn



Sử dụng quạt phủ nano-bạc đã thấy giảm 6% chi phí về điện 



Sát khuẩn chuồng trại, tiêu diệt mầm bệnh, khử mùi hôi, 

xử lý chất thải chăn nuôi … 



2.2 Ứng dụng công nghệ nano trong Thủy sản

➢ Cải thiện chất lượng nước ao, hồ; ổn định màu 

nước và khử mùi hôi tanh trong ao nuôi, hồ nuôi.

➢ Tăng sức đề kháng, tăng năng suất, chất lượng của 

động vật thủy sản.

➢ Điều trị các bệnh do vi khuẩn, virut và nấm gây ra 

trên cá, tôm,…





Cải thiện chất lượng nước ao, hồ; ổn định màu 

nước và khử mùi hôi tanh trong ao nuôi, hồ nuôi.



Phòng và trị bệnh cho cá, tôm,…





Phòng và trị bệnh cho cá, tôm,…


