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BỆNH TÔM
5.1. CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH 

TÔM

5.1.1. Khái niệm về bệnh
Bệnh là sự bất thường nào đó trong cấu tạo hay chức
năng của cơ thể động vật. Bệnh không chỉ là những
yếu tố lây nhiễm mà còn gồm cả vấn đề dinh dưỡng
và môi trường làm ảnh hưởng đến năng suất.



5.1.2. Điều kiện dẫn đến hiện tượng bùng nổ
dịch bệnh

Trong nuôi trồng thủy sản, kết hợp của 3 yếu tố
(mầm bệnh, vật chủ và môi trường) sẽ dẫn đến
hiện tượng bùng phát dịch bệnh. Hầu hết bệnh tôm
xuất hiện là do sự kết hợp của các điều kiện môi
trường xấu mà hậu quả là làm hại hoặc làm giảm
khả năng kháng bệnh ở tôm. Hầu hết các ao tôm
có sẵn các mầm bệnh lợi dụng cơ hội này để gây
bệnh cho tôm.



• Vật chủ: Tình hình sức khỏe tôm
• Mầm bệnh: Vi khuẩn, vi rút, nấm, ký sinh trùng
• Môi trường: Các yếu tố môi trường biến động lớn trong ngày, vượt

ngưỡng giới hạn cho phép hoặc có sự tồn tại của độc chất
• Bệnh phát sinh trong trường hợp hội tụ đủ 3 yếu tố: Vật chủ, mầm

bệnh và môi trường (hình a). Bệnh không xảy ra trong trường hợp
vắng mặt sự tác động của một trong 3 yếu tố nêu trên (hình b)
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5.1.3. Phân loại bệnh tôm

• Bệnh truyền nhiễm: Lây lan mạnh, do: vi 
khuẩn, vi rút, nấm, ký sinh trùng gây ra.

• Bệnh không truyền nhiễm: Do dinh dưỡng hoặc
do các yếu tố gây sốc gây ra. Thường là do sự
biến động lớn về các chỉ tiêu chất lượng nước, 
quá ngưỡng cho phép hoặc do sự hiện diện của
độc chất trong môi trường nuôi.



5.1.4. Các hình thức lây lan
bệnh tôm

5.1.4.1. Lây từ mẹ sang con:
Hiện tượng này được tìm thấy trên một 
số bệnh tôm như bệnh còi, bệnh đốm 
trắng, bệnh đầu vàng, hội chứng Taura,...



5.1.4.2. Các hình thức lây lan khác

a. Do tiếp xúc trực tiếp
b. Lây lan qua nguồn nước
c. Lây lan qua dụng cụ chăm sóc, đánh bắt, vận 

chuyển
d. Mầm bệnh có sẵn trong ao
e. Từ các loài khác
f. Do phát tán mầm bệnh từ vùng này sang vùng 

khác



• 5.1.5. Biện pháp phòng bệnh chung

• Chọn ao nuôi với chất đất và nguồn nước phù hợp.
• Ao nuôi cần phải có ao lắng nước.
• Tránh nuôi tôm sú trong thời kỳ nhiệt độ nước <27oC.
• Cải tạo và chuẩn bị ao đúng phương pháp.
• Chọn giống tốt, xét nghiệm con giống trước khi thả.
• Mật độ thả phù hợp.
• Tránh cho ăn thừa.
• Xử lý hiện tượng tôm ăn yếu và bị bám bẩn bằng các 

phương pháp cải thiện chất lượng nước: diệt bớt tảo, thay 
nước,...

• Quản lý tốt môi trường ao nuôi.



5.2. CHẨN ĐOÁN BỆNH TÔM SÚ NUÔI VÀ
BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ

5.2.1. Các biểu hiện bất thường trên tôm sú nuôi

5.2.1.1. Màu sắc tôm:
• Phụ bộ và thân hơi đỏ: Có thể là nhiễm vi rút đốm 

trắng WSSV, bị sốc môi trường, hoặc bị nhiễm 
khuẩn.

• Đầu mút chân bò màu nâu đen: Đáy ao bẩn.



• Đốm trắng trên vỏ đầu ngực: Nhiễm vi rút gây 
bệnh đốm trắng, nhiễm vi khuẩn, hoặc ao nuôi có
pH và độ kiềm cao. 

• Tôm màu xanh da trời: Có thể do dinh dưỡng kém 
(thiếu asthaxanthin trong thức ăn), do môi trường 
nước hoặc do yếu tố di truyền.

• Đầu tôm vàng: Có thể do nhiễm vi rút đầu vàng 
(YHV), hoặc tác nhân khác gây bệnh ở tuyến gan 
tụy (có thể do vi khuẩn).

• Đục thân: Có thể do rối loạn đường huyết, bị bệnh 
hoại cơ, có thể do hội chứng co cơ hoặc do nhiễm 
vi bào tử.



• Vêt hoại tử đen: Kèm với các dấu hiệu khác như: 
phồng bóng nước ở vẩy râu và chân đuôi, phụ bộ bị
hoại tử (thông thường phần cuối của phụ bộ có
màu đen), hội chứng Taura hoặc bị tổn thương cơ 
học.

• Đen (nâu) mang: Có thể do nhiễm vi rút gây bệnh 
trên mang (GAV), nhiễm khuẩn, do thiếu nghiêm 
trọng vitamin C, đáy ao bẩn trong thời gian dài.

• Mang tôm có màu hồng: Thiếu ôxy trong ao nuôi 
hoặc là do hàm lượng NH3 cao.

• Mang xanh: Do mật độ tảo lục hoặc tảo lam quá
dày.



5.2.1.2. Phụ bộ

• Phụ bộ bị bám bẩn: Có thể do ký sinh trùng 
và nấm bám.

• Hiện tượng đứt (mòn) râu, chân và đuôi:
Do bị nhiễm khuẩn, do mật độ tôm thả dày, 
do rối loạn tuyến tạo vỏ.



5.2.1.3. Vỏ tôm
• Cùn chủy, vỏ gồ ghề, đuôi dợn cong ...: Do độc 

tố của tảo.
• Đốm đen trên vỏ: Do nhiễm khuẩn, nhiễm nấm.
• Bị nhớt: Do ký sinh trùng bám, hoặc là hiện 

tượng tơm bị đóng rong
• Thân tôm sậm màu: Có thể do thiếu vitamin C, 

nhiễm vi rút gây bệnh còi (MBV) hoặc bị sốc.
• Hiện tượng mềm vỏ: Do ảnh hưởng của thuốc 

trừ sâu, thức ăn kém chất lượng, thả giống mật 
độ cao nhưng cho ăn thiếu. Thiếu Ca và P trong 
khẩu phần thức ăn hoặc tỷ lệ Ca và P không cân 
đối.



5.2.1.4. Cơ Tôm
• Đục hay trắng cơ: Do nhiễm vi bào tử.
• Có thể bị bệnh nâu cơ, hoại tử cơ do nhiều tác 

nhân (vi khuẩn, vi rút).
5.2.1.5. Tốc độ tăng trưởng và sự phân đàn 

của tôm
• Chậm lớn, tôm phân đàn: Do nhiễm vi rút 

MBV, do nuôi với mật độ cao, thiếu thức ăn 
hoặc thức ăn có hàm lượng dinh dưỡng kém.

• Hiện tượng tôm chậm lớn do tác nhân gây bệnh 
thường kèm theo mòn hoặc gãy chủy.



5.2.1.6. Mức độ lột xác

• Khó lột xác, lột xác một nửa (tôm sẽ chết): Do suy 
dinh dưỡng, do môi trường quá xấu hoặc do vi rút, 
vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng.

• Chậm lột xác: Do ao nuôi có hàm lượng ôxy hòa 
tan thấp.

• Sau khi lột xác bị biến dạng (mềm vỏ): Do sốc 
môi trường, ao nuôi có độ kiềm thấp hoặc dinh 
dưỡng.



5.2.1.7. Đường ruột tôm
• Ruột tôm rỗng một phần hay hoàn toàn: Tôm bỏ ăn 

(có thể do thiếu thức ăn hoặc tôm không ăn), môi 
trường bất lợi (nhiệt độ lạnh), sức khỏe yếu.

• Ruột tôm cũng có thể có màu trắng hơn hay đỏ hơn 
so với bình thường do màu của thức ăn viên. Màu đỏ
cũng có thể do tôm ăn giun nhiều tơ. Cũng có thể 
tôm ăn xác chết của những con tôm chết trong ao.

• Ruột tôm có dịch vàng: Có thể bị nhiễm Gregarine.
• Phần cuối của ruột có màu đen: Có thể do nhiễm 

khuẩn và xuất huyết đường ruột.



5.2.1.8. Màu phân tôm
• Phân màu đỏ: Có thể do thức ăn có độc tố nấm mốc, có

thể do ăn các loại trùng màu đỏ, có thể do ăn xác tôm 
chết.

• Phân màu trắng: Có thể do nhiễm Gregarine, các nhóm 
vi khuẩn đường ruột.

• Phân màu đen, nâu đen: Là màu các hạt chất hữu cơ ở 
đáy ao tôm ăn vào do thức ăn cung cấp thiếu hoặc 
khoảng cách giữa 2 lần cho ăn thưa.

• Phân màu xanh: Do tôm ăn các loại tảo đáy trong điều 
kiện thiếu thức ăn bổ sung.

• Phân màu xanh đen, xám đen, hồng ở tôm nhỏ; màu 
nâu ở tôm lớn là bình thường



5.3. CÁC BỆNH THÔNG THƯỜNG TRÊN TÔM 
VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

5.3.1. Tôm kéo đàn ven bờ gần mặt nước

a. Các nguyên nhân không cần xử lý:
• Tập tính kéo đàn sau khi thả giống khoảng hai tuần.
• Tôm kéo đàn ở những ao phủ bạt bờ.
• Tôm nổi lên gần mặt nước để bắt mồi.



b. Các nguyên nhân cần xử lý:

Tôm kéo đàn do nước trong:
• Các nguyên nhân khó gây màu nước có thể là: 

Chế độ bón phân không hợp lý ở tháng nuôi thứ
nhất đối với các ao có cho ăn; ao bị ảnh hưởng của 
phèn nhôm với biểu hiện pH nước thấp hơn 6; ao 
bị ảnh hưởng của rong đáy với biểu hiện pH nước 
trên 9.



• Tôm kéo đàn do thiếu thức ăn: Có
thể là do ước tính sai lượng tôm 
trong ao. Không nên đặt sàng kiểm 
tra thức ăn cố định một vị trí sẽ bị
tích tụ chất bẩn tại nơi đặt sàng. 



• Tôm kéo đàn do đáy ao bẩn: Đáy ao bẩn sẽ sinh 
các sản phẩm gây độc cho tôm như là khí NH3, 
khí H2S. Hiện tượng này thường thấy sau tháng 
nuôi thứ ba cùng với dấu hiệu tôm bị nhiễm 
khuẩn (cụt râu, cụt đuôi, đỏ thân) và vỏ bị bẩn. 

• Tăng cường sử dụng các chất hấp thụ khí độc 
(Zeolite, daimetyl hạt, …) hoặc phải xiphon đáy 
ao giữa vụ nuôi.

• Các giải pháp tổng hợp như dọn tẩy sạch đáy ao 
trước mỗi vụ nuôi, gây màu nước tốt để tránh 
lab lab hoặc rong nhớt phát triển làm bẩn đáy 
ao, quản lý tốt thức ăn tôm.



Vỏ tôm bị đốm đen lọ nồi

Tôm đen mang



• 5.3.2. Biểu hiện phân trong ruột tôm

• Trên 20% tôm có ruột rỗng: do nước ao nhiễm 
bẩn hữu cơ gây thiếu ôxy hòa tan kéo dài, nhiệt 
độ nước ao dưới 25oC, tôm bị bệnh ở giai đoạn 
nghiêm trọng. 

• Ruột tôm trống ở đoạn đầu: Có hai trường hợp 
có thể xảy ra:
+ Sàng còn thừa nhiều thức ăn và hầu hết tôm 
có ruột trống ở đoạn đầu: Do ôxy hòa tan trong 
ao nuôi xuống dưới 3 mg/l trong thời gian tắt 
quạt nước cho tôm ăn. 
+ Sàng hết thức ăn và một tỷ lệ thấp tôm có
ruột trống ở đoạn đầu: Định lượng thức ăn thiếu 
ở lần cho ăn trước.



Ruột tôm đầy ở ao có màu nước tốt



• Ruột tôm trống ở đoạn cuối: Nguyên nhân là lần vừa 
mới cho ăn định lượng thức ăn thiếu hoặc do các điều 
kiện gây sốc như là: xử lý hóa chất, thiếu ôxy hòa tan 
…

• Phân tôm trong ruột bị đứt khoảng, phân trắng: Tôm bị
rối loạn tiêu hóa do các độc tố trong thức ăn bị ẩm 
mốc hoặc quá hạn sử dụng; các độc tố của tảo độc 
trong ao. 

• Phân tôm có màu đỏ: Nếu ao có nhiều giun nhiều tơ 
màu đỏ là thức ăn rất tốt cho tôm. Ngoài ra là do tôm 
ăn xác tôm chết ở đáy ao cần phải được nhận biết để
có hướng xử lý.

• Nhìn chung phân tôm trong sàng ăn khi kiểm tra có
nhiều và dài liên tục phản ánh tình trạng sức khỏe tôm 
tốt.



5.3.3. Bệnh mềm vỏ (tôm xanh)

• Nguồn nước bị nhiễm dư lượng thuốc trừ sâu nông 
nghiệp. 

• Nước nuôi có độ mặn quá thấp < 5‰.
• Thức ăn kém chất lượng, thức ăn bị nấm mốc.
• Cho ăn thiếu.
• Trong môi trường có nồng độ cao dây thuốc cá

rotenone (10-50 mg/l), bã hạt trà saponin (100 mg/l) 
sau 4 ngày có hiện tượng mềm vỏ.

• Tôm bị mềm vỏ ở các ao có pH đất cao (>6), đất có tỷ
lệ chất hữu cơ thấp (<7%), nước có nồng độ phosphate 
thấp (<1 mg/l).

• Ao nuôi tôm ít thay nước dễ xảy ra hiện tượng mềm 
vỏ.



Bệnh mềm vỏ



5.3.4. Bệnh đóng rong (mảng bám)

• Không kiểm soát được màu nước, biến động pH nước trong
ngày lớn (trên 0,7), nước có độ mặn thấp (dưới 5 %o).

• Gây chết cho tôm nuôi dưới một tháng tuổi do bị dính vỏ lột. 
Đối với tôm lớn nếu cải thiện được chất lượng nước nuôi thì
hiện tượng đóng rong sẽ không tái diễn lại sau khi tôm lột
xác.

• * Phòng bệnh: Duy trì tốt màu nước trong ao ở độ trong 25-
45 cm.

• * Trị bệnh: Formol 10-20 mg/l hoặc BKC 0,5-0,7 mg/l. 



Bệnh đóng rong (mảng bám)



Hà bám



5.3.5. Bệnh trên mang tôm

• Mang tôm bị bám phèn: Các ao nuôi có hiện
tượng xì phèn sắt, các bợn phèn sẽ bám vào
mang tôm làm cản trở chức năng hô hấp của
mang.

* Phòng bệnh: Tránh hiện tượng ao bị xì phèn do 
phơi nắng quá lâu. Trong trường hợp phèn vàng
đã bị xì lên trên thì cần phải tháo rửa sạch phèn
trước, sau đó bón vôi và lấy nước vào nuôi.



Mang đổi đen do đáy ao bẩn:
Mang tôm bị đen là do tiếp xúc nhiều với khí
H2S. Khi thấy hiện tượng này xảy ra ở ao 
nuôi là dấu hiệu cần phải thu hoạch sớm. Các 
biểu hiện đầu mút chân bò của tôm đổi màu 
nâu sậm hoặc vỏ tôm bị các đốm đen lọ nồi là
các dấu hiệu sớm của hiện tượng đen mang 
sẽ xảy ra.

* Phòng bệnh: dọn tẩy ao sạch trước khi thả
giống, sử dụng một số chế phẩm: De-odorase, 
zeolite, …là giải pháp tình thế tốn kém để
kéo dài vụ nuôi thêm khoảng 2-3 tuần.



Bệnh đen mang



Tôm mẹ bị bệnh đỏ mang, đỏ thân nặng

Tôm mẹ bị bệnh nặng với sự xuất hiện đỏ thân, đỏ mang

Tôm mẹ bị bệnh đỏ mang ở mức độ nhẹ

Tâm vị của dạ dày và gan tụy chuyển mảu đỏ
trên tôm bị đỏ mang và đỏ thân



• Mang tôm bị ký sinh ăn mòn: do các loại ký 
sinh trùng hoặc vi khuẩn dạng sợi. Nước ao bị 
đục lâu ngày do các chất rắn lơ lửng thì mang 
tôm sẽ dễ bị nhiều ký sinh trùng chuyển sang 
màu nâu và bị ăn mòn.

* Phòng bệnh: Giữ được màu nước với tảo phát 
triển tốt sẽ hạn chế được hiện tượng nước bị 
đục.

* Trị bệnh: formol 15-20 ppm



5.3.6. Bệnh nhiễm khuẩn
• Có hai loại: là nhiễm khuẩn ăn mòn vỏ kitin bên ngoài 

và nhiễm khuẩn phá hủy hệ gan tụy. Ngoài ra hiện 
tượng nhiễm khuẩn còn gây nên hiện tượng phát sáng 
trên tôm (hay còn gọi là bệnh phát sáng)

5.3.6.1. Nhiễm khuẩn ăn mòn vỏ kitin
• Dấu hiệu ban đầu là hiện tượng cụt râu (do khuẩn ăn 

mòn có chấm đen ở đầu mút của râu).
• Mép vẩy râu và vẩy đuôi bị nhạt màu, phồng bóng 

nước to hơn và nơi đó sẽ bị khuẩn ăn mòn. 



Khuẩn ăn mòn vỏ Khuẩn ăn mòn mép đuôi

Đuôi phồng bóng nước Vẩy râu phồng bóng nước nhạt màu



• Phòng bệnh: Cần tạo được phần diện tích đáy 
ao sạch có mức nước trên 0,7 m để tôm vùi khi 
lột xác để tránh tái nhiễm khuẩn trở lại. Dọn tẩy 
ao sạch trước khi thả giống.

• Trị bệnh: Trong vòng 1,5 tháng nuôi đầu nên 
dùng loại hóa chất diệt khuẩn nhưng ít ảnh 
hưởng đến tảo trong nước như Virkon, 
mizuphore. 
Khi tảo đã phát triển quá mức ở giai đoạn sau 
của vụ nuôi thì nên dùng các hóa chất có tác 
dụng diệt tảo điển hình như BKC 
(Benzalkonium Chloride) hoặc hóa chất có tác 
dụng ức chế tảo phát triển như GDA 
(Glutaraldehyde). 



5.3.6.2. Nhiễm khuẩn phá hủy hệ gan tụy
• Gan tụy bị sưng rồi chảy rữa, teo nhỏ dẫn đến tôm bị nhiễm khuẩn 

mãn tính và còi cọc. Có thể gây chết cho tôm ở giai đoạn gan tụy bị
chảy rữa. Tôm nuôi dưới hai tháng tuổi có thể bị chết với tỷ lệ cao. 
Bệnh nhiễm khuẩn gan tụy được cho là nguyên nhân thúc đẩy nhanh 
sự bộc phát bệnh đốm trắng được gọi là “Hội chứng đỏ thân đốm 
trắng” gây thiệt hại lớn cho nghề nuôi tôm trong thời gian qua.

* Phòng bệnh:
• Dọn tẩy sạch đáy ao trước khi thả tôm.
• Sử dụng đường để kích thích hệ vi khuẩn có lợi phát triển ức chế hệ

vi khuẩn gây bệnh. 



Gan tụy bình thường Gan tụy chảy rửa

Gan tụy teo nhỏ
Gan tụy bị chai



• Đối với ao phủ bạt toàn bộ đáy và bờ ao nên dùng 
chế phẩm vi sinh.

• Xử lý hóa chất phòng khuẩn trong nước từ 2-3 lần 
trong giai đoạn nuôi từ 20-60 ngày tuổi.

* Trị bệnh: Khi phát hiện vỏ tôm chuyển sang màu 
hồng và gan tụy bị trương thì nên trộn thêm kháng 
sinh vào thức ăn cho tôm, liên tục từ 5-7 ngày.



5.3.6.3. Bệnh phát sáng

* Phòng bệnh:
• Quản lý môi trường nước ao nuôi, thường xuyên kiểm 

tra đáy ao.
• Định kỳ tăng cường men vi sinh MC-Ipexin (hoặc các 

loại chế phẩm sinh học khác) để khống chế vi khuẩn có
hại phát triển. Ngoài ra có thể dùng Granubac làm sạch 
đáy ao (50-100g/1000m3.

• Chọn thức ăn tôm và quản lý cho ăn tốt.
* Trị bệnh:
• Khử trùng nước ao nuôi (có thể dùng Lugol powder 

hoặc các chất khác)
• Dùng MC-Ipexin hoặc Envi-Bacillus khống chế vi 

khuẩn thuộc giống Vibrio phát triển



Bệnh phát sáng



5.3.7. Bệnh còi do MBV (Monodon
Baculovirus)

• Tôm bị nhiễm MBV nặng sẽ chậm lớn và có
màu sậm.

* Phòng bệnh: Xét nghiệm tôm giống trước khi
thả.



Tôm bị bệnh còi



5.3.8. Bệnh đốm trắng (WSSV: White Spot Syndrome 
Virus)

• Đốm trắng có thể do các nguyên nhân: do virus, vi 
khuẩn, rối loạn chuyển hóa canxi.

• Tôm bệnh từ sau tháng nuôi thứ nhất đến cỡ 12g/con, 
tôm cặp mé, sức ăn giảm mạnh.

• Tôm có đốm trắng nhưng vẫn ăn bình thường có thể
không nhiễm đốm trắng. Đốm trắng gây ra bởi pH nước 
cao trong thời gian dài (>8,5) gây rối loạn chuyển hóa 
canci.

• Hạ pH bằng formol 30 lít/ha vào sáng sớm đến khi pH 
đạt 7,5-8,0. Sau khi tôm lột xác đốm trắng sẽ hết. 



Bệnh đốm trắng



Đốm trắng ở đốt đuôi 5 và 6



• Đốm trắng do virus thường xuất hiện ở vỏ đầu ngực, trong trường hợp 
bệnh nặng đốm trắng có thể được tìm thấy ở phần đuôi (đốt bụng 5 & 
6). 

* Phòng bệnh:

• Xét nghiệm chọn con giống sạch bệnh kết hợp với sốc loại tôm post 
yếu bằng formol trước khi thả nuôi (150-200 g/m3).

• Chọn mùa vụ thích hợp.
• Cần hạn chế đến mức tối đa việc cấp nước mới trong hai tháng nuôi 

đầu để giảm thiểu nguy cơ virus đốm trắng xâm nhiễm ao nuôi trong 
giai đoạn tôm nhạy cảm nhất với bệnh.

• Tránh lấy nước trực tiếp từ tự nhiên mà nên để lắng khoảng ít nhất 5 
ngày.

• Hạn chế đến mức thấp nhất sự xâm nhập của các tác nhân chuyên chở
mầm bệnh như các loại giáp xác hoang dã.

* Trị bệnh: Hiện tại vẫn chưa có thuốc trị. Xử lý các hóa chất làm chết 
tảo như formol, BKC, … khi phát hiện tôm đốm trắng cặp mé sẽ thúc 
đẩy nhanh quá trình bùng phát bệnh đốm trắng.



5.3.9. Bệnh đầu vàng (YHCV: Yellow Head Complex 
Virus)

• Tôm bệnh đầu vàng dạng cấp tính thường chết vào
khoảng 20-45 ngày nuôi với mức độ chết 100% trong
vòng 3-5 ngày. Thân tôm thường chuyển sang màu tái, 
mang và gan tụy có màu vàng nhạt.

* Phòng bệnh:
• Xét nghiệm chọn con giống sạch bệnh trước khi thả nuôi.
• Cần hạn chế đến mức tối đa việc cấp nước mới trong hai

tháng nuôi đầu.
• Tránh lấy nước trực tiếp từ tự nhiên mà nên để lắng

khoảng ít nhất 5 ngày.
• Định kỳ xử lý xử lý môi trường ao nuôi bằng các chế

phẩm sinh học.
• Thường xuyên kiểm tra và giữ các yếu tố môi trường

không bị biến động lớn nhằm làm giảm sốc cho tôm nuôi.



Bệnh đầu vàng



Tôm bình thường và tôm bị bệnh đầu vàng



5.3.10. Bệnh phân trắng
• Nguyên nhân gây bệnh phân trắng chưa được xác định chính xác.  
• Bệnh phân trắng thường xuất hiện ở giai đoạn tôm nuôi được 40-

50 ngày tuổi trở lên. Thường bệnh nặng ở giai đoạn 80 ngày tuổi
trở lên và bệnh càng nặng ở giai đoạn cuối của tôm nuôi.

• Bệnh này thường gặp ở những ao nuôi mật độ dày, chế độ nuôi
kín, ít thay nước. Tôm yếu kèm theo hiện tượng xốp thân là biểu
hiện của phân trắng. Một số biểu hiện của bệnh phân trắng như
sau:

• Quan sát đường ruột thấy thức ăn không đầy ruột hoặc đứt đoạn
hoặc trống, tôm bị ốp, vỏ mỏng

• Bóp đốt bụng số 1 thấy thịt không đầy vỏ, vỏ mềm, gan tái và bị
teo nhỏ.

• Trong đường ruột có những đốm màu vàng, nhất là ở phần cuối.
• Phân trắng nổi lên trên mặt nước ở góc ao cuối gió từng đoạn 0,3 

– 1 cm, có khi còn dính ở hậu môn tôm.
• Khả năng bắt mồi của tôm giảm một tuần sau khi xuất hiện phân

trắng.
• Thân và phụ bộ bẩn có những mụn đen nhỏ ở vỏ



Bệnh phân trắng



* Phòng bệnh:
• Cải tạo ao sạch và nạo vét các chất dơ ra khỏi ao
• Diệt khuẩn trong ao, nước và vật chủ trung gian.
• Quản lý chặt không có các loài nghêu, sò hến và giun nhiều tơ có

mặt trong ao nuôi. Không nên dùng thức ăn tươi: nghêu, sò, cá...
• Bổ sung định kỳ men vi sinh để giảm vi khuẩn gây bệnh đường

ruột tôm
• Bổ sung các chất làm tăng cường sức đề kháng cho tôm như C-

mix, Betamin, Mutagen.

* Trị bệnh:
• Các kháng sinh thường dùng như: Norfloxacine 30 %, sulfa gold 

và enfloxin với liều dùng 3-5g/kg thức ăn. Trộn tỏi 5 – 10g/kg 
thức ăn trị Gregarine. 

• Song song với việc dùng kháng sinh, người nuôi cần phải cải
thiện nền đáy ao.



5.3.11. Hội chứng chậm lớn do virus Laem Singh

• Dấu hiệu: Tôm sậm màu bất thường, giảm tăng trọng, 
vỏ tôm có màu vàng sáng bất thường, đốt bụng có dạng 
thân đốt tre, dễ gãy râu. 

* Phòng bệnh:
• Xét nghiệm con giống trước khi thả
• Quản lý tốt môi trường ao nuôi
• Xử lý nước ao lắng trước khi cấp để tránh hiện tượng 

lây lan



5.4. MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ MÙA VỤ XUẤT HIỆN BỆNH 
TÔM

• Bệnh đốm trắng, tôm chậm lớn và mềm vỏ xuất hiện nhiều 
vào các tháng mùa mưa hơn là các tháng mùa khô.

• Nghiên cứu trên mô hình nuôi quảng canh cải tiến năm 
2008 số nông hộ có tôm nuôi bị nhiễm các loại bệnh nói 
chung trong mùa mưa cao hơn trong mùa khô.

• Bệnh mềm vỏ, xuất hiện nhiều vào các tháng mùa mưa là
các tháng mà ao nuôi có độ mặn và độ kiềm thấp.

• Bệnh đen mang và nhiễm khuẩn xuất hiện như nhau trong 
cả 2 mùa mưa và nắng.

• Bệnh đốm trắng có thể tìm thấy quanh năm và ở trên tất cả
các mô hình nuôi, tập trung nhiều nhất vào tháng 8, 9,10 và 
11 dương lịch. Ngoài ra, bệnh đốm trắng còn được tìm 
thấy nhiều ở các thời điểm giao mùa. 



5.5. CÁC YẾU TỐ RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN 
BỆNH TÔM

• Bệnh tôm thường xảy ra và gây thiệt hại nặng trên 
tôm nuôi cỡ 2-3 tháng tuổi.

• Các bệnh thường gặp trên mô hình nuôi quảng canh 
cải tiến là: Đốm trắng, chậm lớn, nhiễm khuẩn, mềm 
vỏ và đen mang. 

• Bệnh đốm trắng ít xuất hiện ở tháng nuôi thứ 1 trong 
mô hình tôm lúa (chỉ chiếm 1,4%).



• Tôm bị đen mang, hoặc tôm bị mềm vỏ trong 
tháng trước được xem là yếu tố nguy cơ có liên 
quan đến bộc phát bệnh do vi rút gây bệnh đốm 
trắng gây ra trong tháng sau.

• Ở mô hình nuôi quảng canh cải tiến, bệnh đốm 
trắng có liên quan chặt chẽ đến chế độ thay 
nước trong ao nuôi tôm. Nếu trong tháng các ao 
được thay càng nhiều nước (> 50%) thì khả 
năng tôm bị bệnh đốm trắng ở tháng sau là càng 
cao.



TÔM NUÔI 1986-2005
(MẬT ĐỘ THẢ 30 PL/m2)

NĂM
1986-1988
1989-1991
1995-1997
1999-2002
2003-2005

SẢN LƯỢNG
(kg/ha)
9,400
7,800
4,700
3,100

<3,100

NẶNG (g)
33

28-30
20
15

< 15
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Nguyên nhân gây chậm lớn ở tôm sú

Hội chứng chậm lớn (MSGS)

• xảy ra ở một vài vùng nuôi năm 1998

• Tôm nhiễm vi rút còi (MBV)

• Nhiễm vi rút ở gan (HPV)

• Nhiễm cả hai loại (MBV & HPV)



Chalor 
Chalor 
Chalor Limsuwan

Limsuwan
Limsuwan



Chalor 
Chalor 
Chalor Limsuwan

Limsuwan
Limsuwan



Chalor 
Chalor 
Chalor Limsuwan

Limsuwan
Limsuwan



Hội chứng chậm lớn

- Cơ quan bạch cầu

- Xảy ra trên tất cả vùng nuôi năm 2002

- Có thể 1 loại vi rút mới

- Vi rút chậm lớn (MSGV)

- Tác nhân gây chậm lớn (MSGA)



•Vấn đề mô liên kết ở gan tụy

•Thông tin mới đây nhất từ trung tâm
tôm (Leam Singh Virus ; LSV)

•RNA virus

•lymphoid organ, tim



Kết quả từ bên ngoài cho thấy rằng
tôm mẹ với cơ quan bạch cầu tốt sẽ sản
sinh ra tôm giống tốt có tốc độ phát
triển đồng đều và đồng cỡ. 

Mặt khác, tôm mẹ mà cơ quan bạch
cầu bị hư tổn sẽ sản sinh ra tôm giống
xấu và không đồng cỡ



Chalor 
Chalor 
Chalor Limsuwan

Limsuwan
Limsuwan



Chalor 
Chalor 
Chalor Limsuwan

Limsuwan
Limsuwan
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Chalor 
Chalor 
Chalor Limsuwan

Limsuwan
Limsuwan



Chalor 
Chalor 
Chalor Limsuwan

Limsuwan
Limsuwan



Chalor 
Chalor 
Chalor Limsuwan

Limsuwan
Limsuwan



Bệnh hội chứng virus 
đốm trắng (WSSV)







ChalorChalor
LimsuwanLimsuwan



Phòng bệnh WSSV

1. Tránh thả tôm suốt thời kỳ gió mùa

2. Không thả tôm vào mùa lạnh

3. Kiểm tra tôm mẹ với PCR

4. Loại trừ mầm bệnh ra khỏi ao trước khi
thả tôm



Tôm bố mẹ
- Con cái dài 25-30cm

- Con đực > 20 cm

- Kiểm tra đốm trắng trước khi
thả vào hồ cho đẻ



Xử lý nước bằng chlorin







WSSV carriers





Khử trùng phương tiện giao thông trước khi vào trại









Hội chứng vi rút Taura
(TSV)







Bệnh phân
trắng và

phẩy khuẩn







•Oxy thấp (DO)

Bệnh phân trắng
•Liên quan đến điều kiện nền đáy ao nuôi
nghèo nàn

•Chất lượng nước xấu

•Kiềm thấp







Các cơ quan liên quan
tới bệnh phân trắng

•Vi khuẩn

•Sinh vật đơn bào (Gregarine)



Chalor 
Chalor 
Chalor Limsuwan

Limsuwan
Limsuwan
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Limsuwan



Chalor Chalor Chalor 
Limsuwan
Limsuwan
Limsuwan
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Vibrio 
parahaemolyticus*

V. fluvialis*

V. alginolyticus*

V. mimicus









• Garlic 5-10 g/ 1 kg feed 





Cho ăn tỏi 5 g/1 kg thức ăn



Kỹ thuật quản lý để loại trừ những
tác nhân gây bệnh đốm trắng

 Tôm giống sạch bệnh
 Hệ thống an toàn sinh học



• BỆNH TÔM CHÂN TRẮNG 































WSSV Test-kitWSSV Test-kit



Tube add solution

Syringe 26 G Test-kit Pestle

WSSV Test-kit









Tôm giống 5-6 
g

24+1 OC 28+1 OC 32+1 OC

Cho ăn ngâm nước tiêm trực tiếp

Tỷ lệ chết 100 %
(nested PCR)

Âm tính PCR không
có tỷ lệ chêt



PL 10 và giống 5-6 g

32+1 OC

Cho ăn, ngâm nu7o71cva2 gây
cảm nhiễm WSSV

1, 3, 5 và 7 ngày

28+1 OC

Tôm gây nhiễm đốm trắng WSSV tại
32+1 OC cho 7 ngày trước khi chuyển

qua 28+1 OC không thấy có tỷ lệ chết
và kết quả PCR là âm tính



-Không chếtKhông chếtKhông dấu
hiệu

32+1
+114422428+1
+114422424+1

PCRTổng số tỷ
lệ chết
(hr)

Tỷ lệ chết
bắt đầu

(hr)

Dấu hiệu
bệnh (hr)

Nhiệt độ (oC)

Tôm khỏe (5 g) cho ăn thức ăn
nhiễm vi rút đốm trắng



-Không chếtKhông chếtKhông dấu
hiệu

32+1
+168663628+1
+144543624+1

PCRTổng số tỷ
lệ chết
(hr)

Tỷ lệ chết
bắt đầu

(hr)

Dấu hiệu
bệnh (hr)

Nhiệt độ
(oC)

Vi rút đốm trắng ngâm vào thức ăn cho
tôm 5g ăn



-Không chếtKhông chếtKhông dấu
hiệu

32+1
+60302428+1
+60302424+1

PCRTổng số tỷ
lệ chết
(hr)

Tỷ lệ chết
bắt đầu

(hr)

Dấu hiệu
bệnh (hr)

Nhiệt độ
(oC)

Tiêm vi rút đốm trắng tôm 5g



Không chếtKhông chết32+1
1129028+1
1129024+1

Tổng số tỷ lệ
chết
(hr)

Tỷ lệ chết
bắt đầu

(hr)

Nhiệt độ (oC)

Tương tự cho PL15



Phương pháp phòng bệnh tốt nhất

•Ương tôm post ở nhiệt độ 32+1 OC 
7 ngày trước khi thả tôm

• Dùng hệ thống an toàn sinh học
trong suốt chu kỳ





Tôm nuôi ở Guatemala



Tôm nuôi ở Guatemala



ใหอาหารกุงหรืออาหารนกกันแน

Tôm nuôi ở Guatemala



Ảnh hưởng của nhiệt độ lên nuôi ấu trùng
tôm chân trắng Litopenaeus vannamei về

tốc độ phát triển và tỷ lệ sống



32+1OC

1

2

3

4

1

2

3

4

29+1OCPL 3 đến 10Ương



Cân đo trọng lượng tôm 10 ngày 1 lấn









91.50+7.19a87.0+7.75aTỷ lệ sống
(%)

0.159+0.1156.40+1.43 a0.215+0.1256.85+1.57 a64
0.118+0.0844.60+1.43 a0.070+0.1294.70+1.08 a54
0.110+0.0243.45+0.83 a0.150+0.0764.00+1.08 a44
0.113+0.0152.40+0.56 a0.124+0.0392.50+0.63 a34
0.091+ 0.0121.29+0.42 a0.089+0.0221.26+0.41 a24

-0.38+0.15 a-0.37+0.14a14

Tốc độ phát
triển

(g/day)

Trọng lượng
trung bình (g)

Tốc độ phát
triển

(g/day)

Trọng lượng
trung bình (g)

Ương ở nhiệt độ 32+1 OC cho
7 ngày

Ương ở nhiệt độ 29+1 OC cho
7 ngàyChu kỳ nuôi

(ngày)

N.B. Values in the same row followed by different letters are significantly different (P<0.05)

Trọng lượng cơ thể trung bình, tăng trưởng trung
bình hằng ngày và tỷ lệ sống của quá trình ương
dưỡng L. vannamei ở hai mức nhiệt độ khác nhau



Tôm chân trắng Thái Bình dương (Litopenaeus vananmei)



Giảm chi phí sản xuất
FCR thấp hơn
Chất lượng nước tốt
Đáy ao sạch
Tăng trưởng tốt

Cho ăn tốt



 Chi phí sản xuất tăng

phiêu sinh thực vật phá triển quá mức
cho phép

Cho ăn quá nhiều



Thực hành nuôi theo mô hình
bình thường (Peru)



Chất lượng nước không ổn định
D.O  thấp và pH thấp vào buổi sáng
D.O  cao và pH cao vào buổi chiều
phiêu sinh thực vật chết đột ngột dẫn đến tôm
chết

Cho ăn quá nhiều (tiếp theo)



Chương trình cho ăn (1,000,000 PL) 

200g/ngàyNgày thứ
8-14

300g/ngày

100g/ngày

2-2.5 kg

ngày 15-
30

Ngày thứ
2-7

Ngày thứ
nhất

159.7 kgTổng cộng thức ăn
(30 ngày)

9.3 Kg.Ngày thứ 30
3.1 kgNgày thứ 7 



Chương trình cho ăn (Phần
trăm )

3.012

4.17

1.330
1.525
2.120
2.615

3.310

5.35
5.83
9.52 
%Trọng lượng tôm (g)



Chế độ cho ăn

5

4

3

2

1

Thức ăn
(g)/kg/máng

1.523-33

214-22

29-13

2.55-8

2.51.5-4

Giờ kiểm tra
(giờ)

Cân nặng
(g) 







Thời gian cho ăn

5:00 PMLần thứ
ba

10:00 PM (30% của một lần ăn)

12:00-12:30 PM

7:30 AM-8.00 AM

Lần thứ
tư

Lần thứ
hai

Lần thứ
nhất





 Nhiệt độ
* Thích hợp 27-30 OC

 Oxy hòa tan
* Thích hợp > 4.0 mg/l- saturation level

 Ammonia < 0.1 mg/l
 Nitrite < 0.01 mg/l
 pH 7.5-8.5
 Alkalinity >80 mg/l

Các nhân tố ảnh hửơng
đến quá trình cho ăn



Giảm tỷ lệ cho ăn
• Nhiệt độ giảm
• Ngày có nhiều mây
• Ngày mưa





Giảm tỷ lệ cho ăn (tiếp theo)

Một lượng lớn phiêu sinh thực vật
chết đột ngột





Giảm tỷ lệ cho ăn (tiếp theo)

• Hàm lượng ammonia cao
• Hàm lượng nitrite cao
• Hàm lượng D.O thấp hơn 4 mg/l
• Trong quá trình lột xác



Nuôi thâm canh











Ao bạt PEAo đất



Ảnh hửơng của nhiệt độ lên tập tính ăn của
Tôm chân trắng Thái Bình Dương

(Litopenaeus vannamei)



20-3525-
40

30-
45

35-
55

35-
60

90-
105

Bắt đầu bài
tiết

15-2020-
25

20-
25

25-
30

25-
30

50-
55

Thức ăn đầy
ruột

1010-
15

10-
15

1515-
20

20-
30

Thức ăn đầy
nửa ruột

5 555515Thức ăn
quan sát
trong ruột

343230282624
Nhiệt độ (0C)Khoảng thời

gian (phút)

Thời gian thay đổi tập tính ăn của tôm thẻ chân trắng
(Litopenaeus vannamei) ở 6 mức nhiệt độ khác nhau



---5-
10%

27-
60%

35 -
70% 

Thức ăn đã
hết quá 2 
giờ

60-7275-
105

110 -
120

115-
120

>120>120Tất cả thức
ăn đã đựơc
ăn

135-140140-
150

180-
190

180-
200

210-
220

225-
240

Ruột trống
hoàn toàn

75-9075-9590-
100

95-
105

100-
105

150-
165

Ruột bắt đầu
trống

343230282624
Nhiệt độ (0C)Khoảng thời

gian (phút)

Khoảng thời gian thay đổi tập tính ăn của Tôm
chân trắng Thái Bình Dương(Litopenaeus

vannamei) ở 6 mức nhiệt độ nước khác nhau



Nhiệt độ nước 24+1 0C, 
Ruột trống trứơc khi cho ăn



Nhiệt độ nước 24+1 0C,
ruột đầy



Nhiệt độ nước 32+1 0C,
ruột đầy



Nhiệt độ nước 32+1 0C,
ruột đầy



Đừơng phân dài được quan sát



Bệnh chủ yếu của tôm chân trắng

Bệnh đốm trắng (WSSV)

Infectious hypodermal and 
hematopoietic necrosis virus 

(IHHNV)

Hội chứng taura (TSV)

Necrotizing hepatopancreatitis
Bacterium (NHPB)



Các bệnh chủ yếu của tôm
chân trắng

Microsporidian

TSV-like

Infectious Myonecrotic virus (IMNV)

Phân trắng



Hội chứng đốm trắng (WSSV)







Hội chứng taura (TSV)





karyorrhex
is (K)

Pyknosis 
(P)

pyknosis 
(P)



Infectious hypodermal and 
hematopoietic necrosis virus 

(IHHNV)







Necrotizing hepatopancreatitis
bacterium                        
(NHPB)







H 

H 



Microsporidian
(Thelohania or Agmasoma)











TSV-like



TSV-like



Bệnh phân trắng





Infectious Myonecrotic virus 
(IMNV)



Source :  Poulos B. T. and et al.,  2006 

 Báo cáo đầu tiên ở Brazil 2004
 Báo cáo ở Indonesia năm 2006



Source :  Poulos B. T. and et al.,  2006 









Mô bệnh học

Các tiêu bản cho thấy dưới cơ bị hủy hoại





Sự áp dụng Bio-floc và
không thay nước



Nuôi tôm thâm canh ở mật độ cao
không thay nước

Bản chất của ao nuôi thâm canh:

– Bùng phát bệnh và công nghệ nuôi tôm mới
(gần như là một hệ thống)

– Mật độ thả giống cao: 70 - 180 con/m2. 
cho thức ăn nhiều

– Hỗn hợp ở mức độ cao, sục khí liên tục.
– Chất hữu cơ tích tụ lại trong nước
– Điều kiện tối ưu cho hoạt động của vi khuẩn



• “Hệ biến hóa mới” trong
công nghệ sản xuất: 

• Trao đổi nước có thể được
giảm và mức độ ammonia 
giảm gần như bằng 0 bởi:
– Sục khí mạnh
– Giữ được vật chất hữu
cơ luôn lơ lững

– Cân bằng tỷ lệ C:N để
kích thích sự tăng
trưởng của vi khuẩn
heterotrophic

Hệ thống sản xuất tuần hoàn khép kín



Cho nước
vào

Thức ăn

Thứ
c
ăn
dư

Chất rắn hữ cơ

Nitric vô
cơ

Tảo

Vi khuẩn
tự dưỡng

Vi khuẩn
dị dưỡng

Nước
ảnh

hưởng

Ánh sáng mặt trời



– ban đầu, bacterial flocs rất nhỏ, nhưng cuối
cùng của qui trình nuôi, nó có thể lớn hơn
1.2mm đường kính.  

– Những sự tập hợp của vi khuẩn và phần tử hữu
cơ gồm có một thành phần quan trọng trong
khẩu phần ăn của L. vannamei. 

– Điển hình là, floc sẽ chứa 45% protein, cao
hơn mức protein của thức ăn trong ao

Microbial floc



CCấấuu ttạạoo ccủủaa BioflocBiofloc
 Sản lượng tự nhiên trong flocs có thể cung cấp dưỡng chất cho
thức ăn
 floc (tập hợp, các vật chất lơ lửng, cộng đồng sinh vật)

- Phytoplankton, (24.6%)
- bacteria (3%)
- Mảnh vụn (33.2% từ thức ăn, phân, và một lượng nhỏ động vật

phiêu sinh)
- Tro (39.2%). 

Source: Jesus Venero,(Novus International (Thailand) Co Ltd)



Làm thế nào để vận hành hệ
thống biofloc

 Quạt nước đầy đủ để duy trì oxygen trên 4-5 mg/l.
 Cấu tạo ao: plastic, xi măng, xi măng sỏi, đá ong.
 Vị trí lắp quạt nước : nước ao sẽ được trộn lẫn. 

Không làm tích tụ bùn. Quạt nước phải được phân
tán.

 Thức ăn có hàm lượng protein thấp hoặc thêm
carbohydrates khoảng 20 kg/kg N nên được loại bỏ

 Duy trì kiềm giữa 50 và 100 ppm CaCO3
 Giảm thay nước
 Nếu bùn tích lũy, bùn chảy xuống cống hoặc khô/ 

sạch giữa các mùa



Hệ thống nuôi kết hợp
• Trong thực tế, không có hệ thống nào tự dưỡng

tinh khiết, dị dưỡng, hoặc sinh vật quang tự
dưỡng

• Kết cấu của cộng đồng vi khuẩn được quyết định
bởi các nhân tố, gồm: 

• Thâm canh thấp
– Tỷ lệ C:N trong thức ăn đầu vào
– Tỷ lệ loại bỏ vật chất rắn
– Bề mặt vùng sẵn sàng cho sự xâm nhập nitrait hóa
– Kiềm

• Hệ thống có thể được quản lý để cân bằng sự hiện
diện của sự tự dưỡng hóa học, dị dưỡng và sinh
vật quang tự dưỡng



Ảnh hưởng của tỷ lệ C:N lện việc sử
dụng nitrogen

• Tỷ lệ C:N < 10
– Nguồn nitrogen hữu cơ được sử dụng một

cách ưu đãi
• Tỷ lệ C:N >10

– Cả hai nguồn hữu cơ và vô cơ được tận dụng
• Nhóm vi khuẩn tự dưỡng bị hạn chế khi tỷ

lệ C:N thấp hơn 10
– Tỷ lệ C:N của 35% khẩu phần ăn protein < 9:1



Điều chỉnh tỷ lệ C:N 
– cung cấp thừơng xuyên thức ăn có ngùôn
carbohydrate 

– Đường hoặc mật đường
– Tinh bột hoặc sản phẩm bột ngũ cốc (e.g. 
bột mầm lúa mì, bột bắp, bột lúa miến, 
tinh bột sắn)
• Đường Cellulose 

– Giảm protein & tăng carbohydrat trong
thức ăn. 
• Sự cung cấp đủ Carbohydrate có thể hoàn
thành cho việc điều khiển khí ammonia.



Thuận lợi của hệ thống
Biofloc

– Hiệu quả, chắc chắn dự đoán điều khiển
được lượng nitrogen vô cơ

– Tận dụng được lượng protein gấp đôi, vì
vậy có thể sử dụng thức ăn rẻ hơn
(protein thấp hơn) 

– Sự phụ thuộc vào bột cá và dầu cá ít
hơn

– ô nhiễm thấp hơn
– Sử dụng vi sinh vật hiệu quả, đa dạng

hơn và cộng đồng VSV bền vững
– Giảm mầm bệnh



Bất lợi của hệ thống Biofloc
– Sự tiêu thụ oxygen cao hơn. Yêu cầu

nhiều năng lượng hơn
– Cần tập huấn nhân viên tốt hơn
– Theo dõi hệ thống ghiêm ngặt và có

nguồn điện dự trù. 
– Đầu tư ban đầu cao.
– Vẫn tiếp tục phát triển. Nhiều nghiên cứu

vẫn cần thiết để học hỏi về quản lý cộng
đồng nhóm vi khuẩn và ảnh hưởng của
chúng lên sức khỏe tôm nuôi



Thực hành nuôi thông thường



Thực hành nuôi kết hợp




