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KỶ THUẬT QUẢN LÝ NƯỚC VÀ AO NUÔI   
ThS.Phạm Bá Vũ Tùng 

 
I. CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT CỦA NƯỚC/AO NUÔI VÀ CÁCH XỬ LÝ 
 

CÁC ĐIỀU KIỆN 
CỦA NƯỚC AO NUÔI 

THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG QUI 
ĐỊNH PHÙ HỢP CHO TÔM NUÔI 

HƯỚNG DẪN CÁCH KHẮC PHỤC VÀ XỬ LÝ 

 
 

Độ pH 

 
 
-  7.5 – 8.5 đối với tôm 
-  8.0 – 8.2 đối với tảo thực vật (màu 
nước) 
 

- pH buổi sáng 7.5 – 7.8 và chiều chênh lệch không quá 0.3, nước trong 
dùng D-100 15 – 25kg/1000m3 (180-300kg/ha) vào buổi chiều trong 
vòng 2-3 ngày liên tiếp. 
- pH buổi sáng 8.0 và buổi chiều chênh lệch nhau 0.5, màu nước bình 
thường, dùng super Ca 180 – 300kg/ha vào buổi chiều cho tới khi pH 
trong ngày không biến động nhiều. 
- Nếu pH cao hơn 8.3 trở lên, giảm pH bằng cách thay nước nhằm giảm 
bớt chất dơ trong ao và tảo hoặc sử dụng đường cát 2 kg/1000m3 

 
 

Độ mặn 

 
- 5 – 30 phần ngàn 
- Biến động trong ngày không quá 5ppt. 
đối với tôm và thực vật nổi thuộc nhóm 
tảo silic 

- Độ mặn thấp hơn 5 phần ngàn nên bổ sung vitamin, khoáng chất nhất 
là khi tôm trong giai đoạn 45 ngày tuổi trở lên 
- Độ mặn 15 – 25 phần ngàn, tôm tăng trưởng tốt, ngăn ngừa nhóm tảo 
Dinoflagellate hoá chất căt tảo. 
- Độ mặn cao hơn 35 phần ngàn tôm có thể giảm ăn hoặc ngưng ăn hoặc 
chậm lớn, khó điều chỉnh màu nước. 

 
 
 

Nhiệt độ 

 
- 28oC – 33oC đối với tôm và thực vật 
nổi thuộc nhóm tảo lục, nhiệt độ không 
nên thay đổi đột ngột. Không nên quá 
2oC – 3oC có thể làm cho tôm chết. 
Nhiệt độ trong ngày nếu biến động quá 
nhiều sẽ làm cho tôm giảm ăn. 

Đối với tảo 
- Nếu nhiệt độ 15oC – 25oC nhóm tảo Silic (Diatom) sẽ tăng trưởng tốt. 
- Nếu nhiệt độ 23oC – 35oC nhóm tảo lục sẽ tăng trưởng tốt. 
- Nếu nhiệt độ > 35oC nhóm tảo lam sẽ tăng trưởng tốt. 
Đối với tôm 
- Nếu nhiệt độ thấp hơn 25oC tôm sẽ giảm ăn hoặc hạn chế việc ăn, nếu 
nhiệt độ thấp hơn 22oC thì tôm sẽ ngưng ăn hoặc ăn rất ít do vậy, làm 
cho tôm lớn chậm hoặc không lớn. 

Độ trong 
 
 

 
 
- 30 – 40cm 

- Độ đục trong < 20cm nước rất đục, do mật độ tảo thực vật trong ao quá 
dày (màu nước đậm đặc) hoặc là do xác của tảo. Nên thay nước và 
dùng Super Ca/D-100 100-300kg/ha để lắng bớt cặn và tảo, ngưng hoạt 
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Độ trong 
 
 
 
 
 

- Độ đục trong <80mg CaCO3 tùy vào 
độ đục trong và lượng tảo trong ao 
 
 
 
 
 
- 30 – 40cm 
- Độ đục trong <80mg CaCO3 tùy vào 
độ đục trong và lượng tảo trong ao 
 
 
 
 

động máy đập nước vào buổi chiều khi nắng gắt. Rãi vôi xung quanh 
bờ ao. Sử dụng men vi sinh xử lý đáy.  

- Hoặc dùng hóa chất .. tạt 1/3 ao cuối gió và thay nước. 
- Độ trong 20-30 cm màu nước bắt đầu đậm đặc nên cẩn thận đừng để 

pH vào buổi sáng cao hơn 8.0, thay bớt nước trong ao, ngưng quạt 
nước vào buổi chiều 

Độ trong của nước > 60cm, nếu tôm ở giai đoạn tuổi không quá 50 ngày 
nên dùng phân gà 30-50kg/1600m2 bỏ vào bao và treo trong ao hoặc 
phân vô cơ Urê, supper phốt pho 1 – 2kg/1000m3 chia ra và sử dụng 
nhiều lần trong thời gian 2-4 tuần cho đến khi màu nước phù hợp. Dùng 
dolomite vào buổi trưa và mở máy đập nước thường xuyên.. Nếu khó 
gây màu nước dùng EM 5 lít ủ với 1 kg thức ăn với 5 lít rỉ mật đường ủ 
sau 24 h rồi dùng cho 1600m2. Sau đó bón Dolomite vào buổi trưa và 
mở máy đập nước bình thường. 

 
 
 
 

Oxy hòa tan 

 
 
- 5 – 6mg/l vào buổi sáng sẽ phù hợp 
với tôm. Dùng men vi sinh (oxy không 
thấp hơn 4mg/l) 
- Oxy hòa tan sẽ giảm khi nhiệt độ và độ 
mặn tăng. 

- Oxy hòa tan thấp hơn 4 mg/l phải quạt nước, sục khí nhiều hơn và thay 
nước, nếu không tốt hơn phải điều chỉnh thức ăn, quản lý màu nước ổn 
định, tránh dùng thức ăn tươi, bổ sung vitamin, khoáng chất và kháng 
thể 

- Oxy hòa tan buổi sáng thấp buổi chiều quá cao tảo sẽ phát triển cực đại, 
ngưng dùng phân, kiểm soát thức ăn, dùng super Ca 10 – 20kg/1000m3 
vào lúc bắt đầu tối hoặc ban đêm giữ cho màu nước ổn định. Mở máy 
quạt nước vào ban đêm. 

- Oxy hòa tan quá thấp tôm nổi đầu nên dùng thêm máy cung cấp oxy và 
bổ sung vitamin, khoáng vi lượng và chất kháng thể. 

 
Độ kiềm mg CaCO3/ml 

- Tôm mới thả: 80-100 mg/l không để 
thấp hơn 50 mg/l 
- 45 ngày tuổi trở lên 100 – 130mg/l 
- 90 ngày tuổi trở lên 130 – 160mg/l 

- Nếu độ kiềm thấp nên dùng D-100 30-50 kg/1600m2 định kỳ 2 – 3 
ngày cho đến khi đạt mức cần thiết hoặc dùng dolomite, super-Ca. 

 
Amoniac (NH3) 

 

 
- <0.1 mg/l 
 

- Sử dụng thức ăn cho phù hợp, không dùng thức ăn tươi trong quá trình 
nuôi, quản lý tảo và pH theo các phương pháp đã hướng dẫn ở trên 

- Xử dụng men vi sinh định kỳ để giảm NH3 hoặc mùn bã hữu cơ trong 
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CÁC ĐIỀU KIỆN 
CỦA NƯỚC AO NUÔI 

 
 
THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG QUI 
ĐỊNH PHÙ HỢP CHO TÔM NUÔI 

ao 
- Điều chỉnh mức oxy hòa tan không nhỏ hơn 5 mg/l để vi khuẩn có thể  

HƯỚNG DẪN CÁCH KHẮC PHỤC VÀ XỬ LÝ 

Hydrogensulfide (H2S) 
và việc xử lý đáy ao 

- <0.003 - làm việc tốt bằng cách cung cấp thêm máy oxy (đảo nước = máy bơm) 

 
 

Quản lý sức khỏe tôm 
nuôi 

 
 
 
 

- Thân tôm và các phụ bộ sạch 
- Thức ăn đầy ruột 
- Gan bình thường không bị teo hoặc 
cứng thành cục 
- Mang sạch 
 
 
 
 

- Theo dõi sửc khỏe tôm thường xuyên khi kiểm tra thức ăn hoặc cân 
tôm. 

- Theo dõi số lượng vibrio trong nước và gan tôm ( trong nước không 
nên quá 102 tế bào/cc và trong gan phải không có vibrio loại Gram âm, 
nếu vượt quá 102 thì thì nên tiến hành diệt khuẩn. 

- Nếu tôm nhiễm khuẩn vibrio hoặc vi khuẩn có thể dùng thuốc kháng 
sinh sau khi đã kiểm tra xong như: nhóm Quinolone và nhóm sulfa 

- Nếu tôm bị ký sinh trùng (protozoa) hoặc bị động vật ký sinh 
(zoothanium) bám thì dùng BKC. 

- Trường hợp tôm ở trạng thái căn thẳng hoặc môi trường thay đổi có thể 
dùng chất bổ sung để tạo kháng thể vitamin, khoáng tổng hợp trộn vào 
thức ăn để giúp tôm chịu đựng với môi trường và kháng được bệnh. 
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II. CÁC KHU VỰC CẦN KIỂM TRA 
ĐIỂM CẦN KIỂM TRA THỜI GIAN  

Kênh cấp nước Trong thời gian thêm nước vào ao nuôi 
Nước trong ao nuôi Như phần trên đã đề cập 
Cặn trong ao nuôi Như phần trên đã đề cập 
Nước trong ao lắng 2 lần/tuần 
Nguồn nước tự nhiên cung cấp cho ao 
nuôi 

Thời gian nước lên xuống 

 
III. CÁC YẾU TỐ CẦN ĐƯỢC KIỂM TRA 
 
YẾU TỐ PHƯƠNG PHÁP KIỂM 

TRA 
THỜI GIAN KIỂM 
TRA 

1. Độ đục trong Dùng đĩa secchi Mỗi ngày 2h chiều 
2. Hàm lượng oxy hòa tan 
(2lần/ngày) 

Dùng máy đo D.O Mỗi ngày 4h sáng và 
4h chiều 

3. Độ pH (2lần/ngày) Dùng pH nhỏ giọt Mỗi ngày 4h sáng và 
4h chiều 

4. Độ mặn Dùng máy đo, dụng cụ đo 
độ mặn 

Mỗi ngày khi có mưa 

5. Độ kiềm  Dùng bộ kiểm tra hóa chất 
tiêu chuẩn 

Mỗi tuần 

6. Amonia/Nitrat/Nitơ Dùng bộ kiểm tra hóa chất 
tiêu chuẩn 

Mỗi tuần 

7. Sulfat Dùng bộ kiểm tra hóa chất 
tiêu chuẩn 

2 tuần/1 lần 

8. Đếm vi khuẩn vibrio Dùng bộ test có bán trên thị 
trường 

Mỗi tuần 

9. Kiểm tra virút đốm trắng, 
đầu vàng  

Dùng bộ test có bán trên thị 
trường 

2 tuần/1 lần 

10. Số lượng tảo động 
vật/thực vật 

Kính hiển vi Mỗi tuần 

 
 
 
 
IV. CÁC YẾU TỐ CẦN ĐƯỢC KIỂM TRA KỸ ĐẤT QUANH KHU VỰC 

BỜ AO, GIỮA ĐÁY AO VÀ AO LẮNG 
 

YẾU TỐ THỜI GIAN 
1. Amonia 2 tuần/1 lần 
2. sulfat 2 tuần/1 lần 
3. Đô pH 2 tuần/1 lần 
4. Đếm vi khuẩn vibrio và khuẩn phát 
sáng 

Mỗi tuần 

5. Chiều sâu của vùng bùn Mỗi tuần 
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V. SỨC KHỎE CỦA TÔM 
 
- Kiểm tra số lượng vi khuẩn, ký sinh trùng, giun sán trong gan và trong đường ruột 

tôm 
- Kiểm tra ký sinh vật và vật chất lơ lửng bám ở mang, phụ bộ và vỏ tôm 



PHẠM BÁ VŨ TÙNG 0913 694 775 VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II: 116 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, ĐAKAO, QUẬN 1, TP.HCM 

 6 

 
 

KỸ THUẬT QUẢN LÝ SỨC KHỎE TÔM SÚ 
 

BIỂU HIỆN TÔM NGUYÊN NHÂN TÁC HẠI GIẢI PHÁP  LỌAI DÙNG & LIỀU LƯỢNG 
 

ĐỨT RÂU, SÂU DUÔI 
- Đáy dơ 
- Thời tiết thay đổi  
- Khuẩn tấn công 

- Tôm bị đứt râu 
- Phụ bộ tôm bị hủy họai 

- Quản lý môi trường , 
thức ăn tốt 
- Dùng hóa chất trị 

- Dùng thuốc diệt khuẩn  
- Xöû lyù vi sinh  

 
ĐÓNG RONG 

- Đáy dơ 
- Tôm yếu 
- Khuẩn tấn công 

- Tòan thân tôm bị đóng 
rong 

- Tôm tấp bờ 

- Quản lý môi trường , 
thức ăn tốt 
- Dùng hóa chất trị 

- Dùng thuốc diệt kí sinh trùng  
 

- Bổ sung khóang và vi sinh vật có lợi cho tôm 
 
 

NƯỚC PHÁT SÁNG 

- Nước phát sáng vào 
ban đêm 

- Tôm kéo đàn vào ban đêm 
- Chậm phát triển 
- Bắt mồi kém 

- Dùng hóa chất trị - Dùng thuốc diệt khuẩn  
- EDTA 2kg/1.000m3 

 
 
 

PHÂN TRẮNG 

- Tức ăn kém chất 
lượng 

- Đáy dơ 
- Tảo phát triển quá 

mức 
- Do Gregarine và vi 

khuẩn phá hủy 
đường ruột 

- Phân trắng xuất hiện cuối 
gió 

- Cơ thể có bọt khí 
- Gan teo 
- Tôm ăn lẫn nhau hoặc tỷ lệ 

sống thấp theo thời gian 
nuôi 

- Thua lỗ nặng 

- Chọn thức ăn chất 
lượng tốt 
- Quản lý môi trường và 
thức ăn tốt 
- Trộn kháng sinh  
- Trộn vi sinh vật có lợi 
và thức ăn cho tôm ăn 
- Xử lý nền đáy ao nuôi 

- Trộn kháng sinh nhóm Quinolone và nhóm sulfa 
- Vitamin và khoáng tổng hợp 

 
ĐEN MANG 

- Vi khuẩn gây bệnh 
- Đáy dơ 
- Tôm yếu 
- Tảo tàn 
- Khuẩn tấn công 

- Tôm bị đen mang 
- Bắt mồi kém 
- Chậm phát triển 

- Quản lý môi trường và 
thức ăn tốt 
- Trộn kháng sinh  
- Xử lý nền đáy ao nuôi 

- Dùng thuốc diệt khuẩn  
 

 
 
 

ĐẦU VÀNG 
ĐỐM TRẮNG 

- Do vi rút gây ra 
- Bệnh từ con giống 
- Bị lây lan  
- Môi trường xấu 
- Thời tiết thay đổi 

thất thường 
- Nhiệt độ nước thấp 

- Tôm chết hàng lọat và tăng 
theo thời gian nuôi  

- Bắt giống qua xét 
nghiệm 
- Dùng dụng cụ phát hiện 
nhanh định kỳ 10 ngày 
dùng D-WSSV kiểm tra 
nhanh đốm trắng và D-
YHV kiểm tra nhanh đầu 
vàng tại ao nuôi  

- Thường xuyên đo các chỉ tiêu môi trường và duy 
trì môi trường tốt trong ao nuôi  

- Thu họach khi phát hiện tôm tấp bờ và chết. 
- Cách sử dụng đọc theo hướng dẫn 
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KỶ THUẬT ĐẶT VÓ, QUẠT NƯỚC & QUẢN LÝ THỨC ĂN  
Soá löôïng voù ñöôïc aùp duïng cho nuoâi toâm theo baûng sau: 
 

Dieän tích ao (m2) 2000 2000 - 40000 5000 – 7000 > 7000 

Soá löôïng voù (caùi) 2 4 5 6 
 

Vò trí ñaët voù: Traùnh ñaët voù ôû goùc ao vì  ñaây laø nôi taäp trung nhieàu chaát thaûi 
Ñaët voù caùch chaân bôø ñaùy ao 0.5 m – 1m 
Ñaët voù sau caùnh quaït nöôùc 12 – 15m 

Thôøi gian kieåm tra voù phuï thuoäc vaøo thôøi gian nuoâi vaø toác ñoä phaùt trieån cuûa toâm 
nuoâi nhö sau: 

Thôøi gian nuoâi (ngaøy) Thôøi gian kieåm tra voù (giôø) 

1 – 30  - 

31 – 60 3.0 – 2.5 

61 – 90  2.5 – 2.0  

 90 - 120 2.0 – 1.5 

> 120 1.0 

Löôïng thöùc aên cho vaøo voù ñöôïc tính theo coâng thöùc sau: 

                                                Thöùc aên 1 böõa (kg) x % voù x 16.000 

Thöùc aên cho 1 voù (gram)  =  

                                                              Dieän tích ao (m2) 

Thôøi gian kieåm tra voù ñöôïc tính töø luùc boû thöùc aên vaøo voù sau khi cho aên xong 15 phuùt.  

Caên cöù vaøo thöùc aên trong voù maø ñieàu chænh thöùc aên 

Neáu voù heát taêng theâm 5% thöùc aên cho laàn sau 

Neáu voù coøn 10% thöùc aên, giöõ nguyeân thöùc aên cho laàn sau 

Neáu voù coøn 11% - 25% thöùc aên, giaûm 10% thöùc aên cho laàn sau 

Neáu voù coøn 26% - 50% thöùc aên, giaûm 30% thöùc aên cho laàn sau 

Neáu voù coøn treân 50% thöùc aên, giaûm 50% thöùc aên cho laàn sau 

Vieäc boû thöùc aên trong voù neân caên cöù vaøo troïng löôïng toâm vaø kieåm tra voù moät caùch chaët 
cheõ. 

Vieäc chuyeån ñoåi maõ soá thöùc aên neân caên cöù vaøo troïng löôïng toâm ñeå laøm tieâu chuaån, 
khoâng döïa vaøo tuoåi toâm. 
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Trong thôøi gian chuaån bò ñoåi maõ soá thöùc aên, neân cho ăn caû hai loaïi thöùc aên ñeå söû duïng ít 
nhaát trong 5 ngaøy. 

Khi toâm ñöôïc 60 ngaøy tuoåi, neân chaøi toâm töø 7 – 10 ngaøy/laàn ñeå kieåm tra tyû leä taêng 
tröôûng cuûa toâm coù ñaït tieâu chuaån khoâng. 

Ñeå vieäc ñieàu chænh thöùc aên cho laàn sau ñöôïc chính xaùc hôn, caàn keát hôïp kieåm tra voù vôùi 
ñieàu kieän khí haäu thôøi tieát ngaøy ñeâm, giai ñoaïn toâm ñang loät xaùc, chaát löôïng nöôùc trong 
ao nuoâi nhö nhieät ñoä, haøm löôïng oxy hoøa tan. 

 

BẢNG THỜI GIAN CHẠY QUẠT NƯỚC CHO TÔM NUÔI 
 

Tuaàn nuoâi Thôøi gian quaït nöôùc trong ngaøy Toång soá giôø quaït 

1 – 3 12h -13h00; 2h – 5h 4 giôø 

4 – 5 12h00 -4h00 ;  1h00 - 6h00 7 giôø 

6 – 11 12h00-14h00 ;  00h00-5h30  8 giôø 

12 – 14 11h00 - 16h00 ; 19h30 – 21h30 ; 00h00 – 5 h30;  
19h30 - 21h30 

14 giô ø30 

15 – thuhoaïch Quaït lieân tuïc , ngaøy cho aên 4 laàn, nghæ quaït 
tröôùc cho aên 30 phuùt vaø quaït sau cho aên 1 giôø  18 giôø 
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BẢNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THỨC ĂN CHO TÔM NUÔI 

 
Tuoåi toâm 

(ngaøy 
Côõ toâm  
(con/kg) 

Troïng 
löôïng toâm 

(g/con) 

Möùc taêng tröôûng 
(gam/con/ngaøy) 

% thöùc 
aên/troïng 

löôïng toâm 

Löôïng thöùc aên 
(kg/100000 
con/ngaøy) 

Tyû leä phaàn 
traêm  

(taát caû caùc voù) 

Thôøi gian 
kieåm tra 
voù (giôø) 

Soá laàn cho 
aên/ngaøy  

1  0.1  4 
10  0.2 0.02 4 
20  1.0 0.08 

Ngaøy ñaàu tieân 1.5 kg/ngaøy/100000 con toâm suù gioáng  
Trong voøng 10 ngaøy ñaàu taêng theâm 0.2 kg/ngaøy/100000 
con  
20 ngaøy tieáp theo taêng theâm  0.3 kg/ngaøy/100000 con 

4 

30 400 2.5 0.15 6.5 16 2.0 3.0 4 
40 250 4.0 0.15 5.5 22 2.4 2.5 4 
50 155 6.5 0.25 4.4 28 2.6 2.5 4 
60 105 9.5 0.30 3.9 37 2.8 2.0 4 
70 77 13.0 0.35 3.5 45 3.0 2.0 4 
80 60 16.5 0.35 3.2 52 3.2 1.5 4 
90 48 20.5 0.40 2.9 59 3.4 1.5 4 - 5 
100 40 25.0 0.45 2.7 67 3.6 1.5 4 - 5 
110 33 29.5 0.45 2.5 73 3.8 1.5 4 - 5 
120 28 35.0 0.55 2.3 80 4.0 1.5 4 - 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PHẠM BÁ VŨ TÙNG  0913 694 775 - VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II: 116 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, ĐAKAO, QUẬN 1, TP.HCM 

 

 10 

KỶ THUẬT CHUẨN BỊ AO NUÔI ĐÃ BỊ BỆNH ĐỎ THÂN ĐỐM TRẮNG  
 

A. CHUẨN BỊ AO NUÔI BỆNH THÂN ĐỎ ĐỐM TRẮNG 
1. Nạo vét bùn và mùn bã hữu 
cơ ra khỏi ao/ruộng 

- Nạo vét các chất bùn hữu cơ do xác tảo và thức ăn thừa tạo nên, dùng men visinh để giúp phân hủy 
trong trường hợp không nạo vét hềt bùn ra khỏi ao. 
- Trường hợp không nạo vét bùn ra khỏi ao ngoài được, nên cải thiện đáy ao với men visinh Power pack, 
Multi Bacteria, Multi Probiotic, hoặc Biopond, Pro1, 2,… 

2. Vệ sinh ao nuôi và các dụng 
cụ sử dụng trong quá trình nuôi 

- Vớt tôm chết ra khỏi ao, vệ sinh các dụng cụ sử dụng (rửa sạch, ngâm hoặc phơi lúc nắng nhiều) 

3. Diệt khuẩn - Phơi ao  30 ngày 
- Clorine 30kg/1000m3 
- BKC 1 – 2 lít/ 1000m3 
- KMnO4 (thuốc tím) 2-3kg/1000m3. 
- Protectol GDA 1 – 2 lít/ 1000m3 

4. Rào lưới ngăn cua - Làm rào chắn bằng nilông hoặc dùng lưới ngăn vật chủ trung gian, độ cao 30 – 50 cm 
5. Diệt cua, kòng - Cá tươi 1kg trộn với Fos 500 hoặc Neguvon, dipteres 200g. Bỏ vào hang cua ở khu vực quanh ao cả 

bên trong và bên ngoài và đáy ao rồi dùng đất sét bịt kín miệng hang.  
6. Dùng vôi với pH đất 5 - 7 - Dolomite (CaMg (CO3)2): D-100       500 – 1.500kg./ha 

- Vôi CaCO3 (super Ca)                        500 – 1.500kg./ha 
- Vôi Ca(OH)2                                                           400 – 1.200kg./ha  
- Vôi CaO                                              300 – 1.000kg./ha  

7. Tôm giống - Không nhiễm bệnh đốm trắng (dùng máy PCR để kiểm tra) 
- Không nhiễm vi khuẩn phát sáng 
- Không nhiễm gregarine 

8. Gây màu nước - Dùng phân Urê, NPK (20-20-0) với liệù lượng 3 – 5kg/1000m3 và việc dùng phân chia làm nhiều lần 
trong 3 – 4 ngày. 
- Dùng cám gạo 1-2kg/1000m3 + bột cá 1 – 1.5kg/1000m3 ngâm nước 24 giờ và đem tạt khắp ao nuôi 
- Đối với nước ao trong khó gây màu có thể dùng xác mắm cá nấu chín 3kg/1000m3 
- Sau khi màu nước đạt độ trong 30 – 40cm tiến hành thả giống tôm 

 
MỌI CHI TIẾT CẦN TƯ VẤN XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ 
PHẠM BÁ VŨ TÙNG  
ĐIỆN THOẠI: 0913 694 775 
EMAIL: VUTUNGRIA2@YAHOO.COM 
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QUI TRÌNH NUÔI TÔM ĐỐI VỚI AO NUÔI CÔNG NGHIỆP 
 

TUỔI TÔM (ngày sau khi thả) XỬ LÝ Ghi chú  
23  Iodine hoặc GDA 
28 Visinh 
33 Iodine hoặc GDA 
38 Visinh 
43 Iodine hoặc GDA 
48 Visinh 
53 Iodine hoặc GDA 
58 Visinh 
63 Iodine hoặc GDA 
68 Visinh 
73 Iodine hoặc GDA 
78 Visinh 
83 Iodine hoặc GDA 
88 Visinh 
93 Iodine hoặc GDA 
98 Visinh 

103 Iodine hoặc GDA 
108 Visinh 
113 Iodine hoặc GDA 
118 Visinh 
123 Iodine hoặc GDA 

  
 
 
 
 - Dùng Iodine vào ban đêm 9 – 10h, GDA vào 
ban ngày nắng gắt. 
 - Trời mưa thì dùng hoàn toàn Iodine 
 - Kết hợp với bảng quản lý môi trường trên.  

 
PHỐI CHẾ THỨC ĂN VỚI KHÁNG SINH, VITAMIN VÀ VISINH VAT 

 
 

Trộn kháng sinh không bị cấm mà hiệu quả kết hợp với vitamin cho ăn 5 ngày liên tục trong tất cả các cử và 5 ngày tiếp theo trộn vi sinh 
đường ruột kết hợp với vitamin. Sau đó lặp lại tuần hoàn (nhớ trộn kháng sinh trong thời gian đánh trị khuẩn và trộn visinh trong thời gian 

đánh visinh 
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