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GIAÛI ÑAÙP CAÙC VÖÔÙNG MAÉC CUÛA COÄNG TAÙC VIEÂN VEÀ NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ GAËP 
PHAÛI  KHI NUOÂI TOÂM NHÖ: PH, LAB-LAB, OÁC, ÑOÄ MAËN, ÑOÄ TRONG, QUAÛN 

LYÙ THÖÙC AÊN, CHAÊM SOÙC, PHOØNG NGÖØA DÒCH BEÄNH,…VAØ CAÙC VAÁN ÑEÀ VEÀ 
MAØU NÖÔÙC, RONG TAÛO TRONG AO NUOÂI,… 

ThS.PHẠM BÁ VŨ TÙNG 

1. Tại sao một số đầm nuôi tôm có độ pH rất cao, nguyên nhân và cách 
xử lý? 
Thông thường, độ pH trong đầm nuôi biến động theo qui luật buổi sáng 

thấp và buổi chiều cao, pH phù hợp cho tôm tăng trưởng và phát triển tốt là 7,5 
– 8,5. Khi pH tăng trên 9 mang và các mô của tôm bắt đầu bị phá hủy, ngoài ra, 
pH tăng cao sẽ làm tăng tính độc của khí amonia (NH3) trong môi trường. Có 
nhiều nguyên nhân gây tăng pH trong đầm. Tuy nhiên, khi gặp hiện tượng pH 
tăng cao, đầu tiên cần kiểm tra tính chính xác của thiết bị đo, do hiện nay các 
thiết bị đo pH đang sử dụng phổ biến rất dễ bị sai số, nếu pH thật sự không cao 
nhưng do thiết bị đo sai dễ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng do xử lý 
không đúng yêu cầu. Khi khẳng định chính xác độ pH trong đầm tăng cao, cần 
phân biệt một số nguyên nhân sau để có giải pháp xử lý phù hợp. 
- pH buổi sáng cao, buổi chiều thấp trong điều kiện thời tiết bình thường, 

chứng tỏ chu kỳ tảo trong ao đang tàn, sự phân hủy hữu cơ đang xảy ra 
nhanh. Trường hợp này cần tăng cường sử dụng các chế phẩm sinh học như 
BRF2 50g/2.500m3, Probiotic 100g/1.000m3 để hỗ trợ phân hủy nền đáy, có 
thể kết hợp thay một phần nước và bón phân lân 2-3kg/1.000m3 trong vòng 
3 ngày liên tục để tạo điều kiện cho tảo trong đầm phát triển trở lại. Khi chu 
kỳ tảo phát triển bình thường thì độ pH sẽ ổn định theo qui luật chung. 

- Trường hợp pH buổi sáng thấp, buổi chiều cao, giao động trong ngày gần 1 
đơn vị, kết hợp quan sát thấy màu nước đậm có độ trong từ 15-20cm. Với 
những dấu hiệu này cho thấy trong đầm nuôi có độ kiềm thấp, tảo đang phát 
triển mạnh. Cần tiến hành bón vôi nông nghiệp (CaCO3) 4-8kg/1.000m3 và 
Dolomite 3-5kg/1.000m3 vào lúc 22- 23giờ, bón liên tục từ 2-3 đêm, kết hợp 
thay một phần nước vào ban ngày sẽ cải thiện đáng kể độ pH. 

- Trường hợp pH buổi sáng và buổi chiều ít giao động và duy trì ở mức cao 
trong điều kiện  thời tiết tốt, độ trong thấp (15-20cm). Với những dấu hiệu 
này cho thấy ao nuôi có độ kiềm cao, tảo đang phát triển nhiều cần sử dụng 
các loại diệt bớt tảo và có khả năng hạ pH như formol 5-15lít/1.000m3 hoặc 
D-algae 100g/1.600m3.  

- Trường hợp pH buổi sáng và buổi chiều ít giao động và duy trì ở mức cao 
trong điều kiện  thời tiết tốt, độ trong cao (trên 40cm). Với những dấu hiệu 
này cho thấy tầng đáy đầm nuôi có sự phát triển dày đặc của các loại rong 
tảo đáy, cần tiến hành thu dọn sạch và bón các chất có tác dụng kích thích 
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tảo trong nước phát triển như: phân lân 2-3kg/1.000m3, bột đậu nành 200-
300g/1.000m3, dolomite 5-10kg/1000m3, vi sinh vaät coù lôïi trong vòng 2- 3 
ngày liên tục. Khi màu nước phát triển tốt sẽ che bớt ánh sáng và hạn chế tảo 
đáy phát triển và ổn định lại độ pH trong đầm nuôi. 

- Ngoài ra, do ban đầu sử dụng vôi nung (CaO) để cải tạo đầm nhưng không 
tháo bỏ lượng nước lấy vào đầu tiên sẽ gây nên pH cao trong quá trình nuôi. 
Trường hợp này thay nöôùc, kết hợp sử dụng các giải pháp gây màu nước sẽ 
cải thiện được độ pH. 
Như vậy, việc điều chỉnh độ pH tương đối khó khăn và phức tạp, trong quá 
trình nuôi tôm cần theo dõi và cập nhật các chỉ tiêu môi trường như pH, độ 
trong, sự thay đổi màu nước, lượng vôi đã sử dụng mới phân biệt  chính xác 
nguyên nhân gây tăng pH và ứng dụng giải pháp xử lý phù hợp. 
2. Tại sao trong ao, đầm nổi lên nhiều “phập phều”? cách xử lý cho môi 

trường sạch hơn. 

Hieän töôïng trong ao noåi nhieàu phaäp pheàu laø do sau thời gian nuôi dài ngày 
trong điều kiện mức nước thấp, độ trong cao đã làm cho ánh sáng mặt trời 
chiếu xuống đáy ao làm cho tảo đáy phát triển. tảo đáy này kết hợp với các 
chất hữu cơ tích lũy trong quá trình nuôi, vi khuẩn và các sinh vật khác hình 
thành mảng phát triển khá nhanh, lan rộng với diện tích lớn tạo thành các 
mảng bám sát đáy ao. Döôùi điều kiện chiếu sáng cuûa maët trôøi, các mảng này 
tróc khỏi đáy đầm và nổi trên mặt nước mà nhân dân quen gọi là “phập 
phều”. Dạng này, trong các tài liệu kỹ thuật thường được gọi là “Lab-Lab” 

Để xử lý, cần phải tiến hành sên vét và cải tạo đầm kyõ löôõng, ít nhất cũng là 
1 lần/ năm, không nên tiến hành nuôi tôm quanh năm và kéo dài liên tục như 
hiện nay bà con đang làm.  
Quá trình cải tạo cần phải sên bỏ lớp bùn dơ, bón vôi liều lượng 300-
500kg/ha để khoáng hoá nền đáy và hỗ trợ phân hủy nhanh các chất hữu cơ 
tích lũy,  nếu có điều kiện phải tiến hành phơi đầm từ 5-7 ngày trước khi lấy 
nước vào tiến hành 1 vụ nuôi mới. 
3. Tại sao trong vuông tôm có nhiều ốc, cách phòng trị. 
Tương tự, ốc cũng được ghi nhận xuất hiện nhiều khi đầm nuôi tích lũy 
nhiều chất hữu cơ. Cần tiến hành sên vét và cải tạo đầm nuôi đúng chu kỳ, 
các giải pháp cải tạo tương tự như trên. 

4. Ñoái vôùi ao, ñaát bò pheøn thì caùch caûi taïo nhö theá naøo cho phuø hôïp? 
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Ñoái vôùi ao pheøn thöôøng thaáy ôû vuøng ñaàm laày, cöûa soâng, röøng ngaäp maën 
thì sau khi ñaøo ao xong seõ thaáy moät lôøp pheøn maøu ñoû naâu treân beà maët. 
Loaïi ñaát naøy tieáp xuùc vôùi khoâng khí seõ sinh ra axít vaø caøng phôi khoâ ñaùy 
aothì taïo ra caøng nhieàu axít. Khi laáy nöôùc vaøo ao seõ thaáy pH nöôùc tuït 
giaûm cho duø boùn voâi bao nhieâu cuõng khoâng naâng ñöôïc pH leân keát quaû laø 
toâm chaäm lôùn, tyû leä soáng thaáp. Moät bieåu hieän cuûa ao caûi taïo sai kyõ thuaät 
theo daïng naøy laø thaáy nöôùc chuyeån sang maøu da camtrong quaù trình nuoâi. 
Neân caûi taïo nhö sau ñoái vôùi ao môùi xaây döïng treân vuøng ñaát nhieãm pheøn: 

 
Hình 1: ao bò nhieãm pheøn 
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Hình: Toâm bò beänh mang vaøng  

Sau khi xaây döïng ao xong tieán haønh phôi khoâ cho ñaát xì pheøn ñeå taïo ra 
nhieàu axít caøng toát. Khi ñaát khoâ hoaøn toaøn thì laáy nöôùc vaøo ñaày ao ñeå 
ngaâm. pH nöôùc seõ tuït giaûm nhanh vaø ñôïi cho ñeán khi pH khoâng tuït giaûm 
nöõa thì xaû nöôùc ra. Tieáp tuïc phôi khoâ ñaùy ao ñeå giuùp pheøn döôùi ñaát xì leân 
taïo axít vaø tieáp tuïc laáy nöôùc vaøo ngaâm ñeán khi pH khoâng tuït giaûm nöõa thì 
tieán haønh xaû nöôùc ra vaø phôi khoâ ñaùy ao. Laëp laïi quaù trình treân cho ñeán 
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khi pH nöôùc giaûm xuoáng nhöng khoâng thaáp hôn 5 thì thaùo nöôùc, boùn voâi 
cho ñaát vaø laáy nöôùc vaøo nuoâi. Lieàu löôïng voâi boùn tuøy thuoäc vaøo pH ñaát 
xem baûng  

pH ñaát Löôïng voâi (kg/ha) 

> 6 900 – 1.800 

5 – 6 1.800 – 3.000 

< 5 3.000 – 4.500 

Baét ñaàu töø vuï 2 trôû ñi ôû nhöõng ao ñaát pheøn seõ khoâng xaû caïn vaø khoâng 
phôi khoâ ñaùy ao maø chæ huùt bôm sình ra ngoaøi. Trong quaù trình nuoâi caàn 
duy trì möïc nöôùc trong ao cao hôn caùc ao xung quanh ñeå traùnh bò eùp pheøn. 
Neáu khoâng thì caàn loùt baït bôø ao ñeå traùnh bò nhieãm pheøn. Raûi voâi toâi 
Ca(OH)2 doïc bôø ao ñeå ñeà phoøng möa röûa troâi pheøn xuoáng ao. 

Coù ngöôøi nghó boùn phaân supper laân xuoáng ao pheøn luùc caûi taïo roài caøo boû 
ñi seõ giuùp giaûm pheøn nhöng thöïc ra phaân laân khoâng coù taùc duïng röûa pheøn 
maø chæ coù taùc duïng gaây maøu nöôùc trong nuoâi ñaàu tieân. 

5. Taïi sao ao nuoâi laâu naêm seõ thaáy maøu nöôùc khoâng oån ñònh? Coù bieän 
phaùp naøo ñeå khaéc phuïc? 

Laø do maát caân baèng giöõa löôïng caùc bon (C) vaø Nitô (N)trong ñaát. Sau 
nhieàu naêm nuoâi toâm, löôïng chaát thaûi nuoâi toâm trong ao seõ taêng leân nhöng 
löôïng Carbon thì khoâng taêng neân vi khuaån coù lôïi khoù phaùt trieån ñeå laøm 
saïch ñaùy ao. Vì vaäy ñeå caûi taïo ñaát ngöôøi ta boå sung theâm löôïng löôïng 
Carbon vaøo ñaát sao tyû leä C:N ôû möùc 2:1 seõ giuùp vi khuaån coù lôïi phaùt trieån 
toát vaø duy trì ñöôïc maøu nöôùc oån ñònh trong suoát quaù trình nuoâi. 

Ñoái vôùi ao khoâng xaû caïn ñöôïc nöôùc hay trong muøa möa khoâng phôi khoâ 
ñöôïc thì tröôùc heát neân coá gaéng phôi khoâ beà maët ñaùy trong 2 tuaàn, sau ñoù 
laáy nöôùc vaøo ao 60cm, khoâng caàn laáy chaát thaûi ra vaø thaû caù roâ phi vaøo ao 
ñeå chuùng aên heát chaát thaûi, ñaùy ao ñöôïc laøm saïch thì baét vaø dieät heát caù roài 
laáy nöôùc môùi vaøo chuaån bò thaû toâm. 
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6. Vì sao hai ao saùt keà nhau nhöng cuøng quy trình nhö nhau nhöng taûo 
khoâng gioáng nhau? 

Vì ñieàu kieän 2 ao khoâng bao giôø gioáng nhau neân quaàn theå cuûa taûo cuûa 
hai ao cuõng khaùc nhau. Taûo phaùt trieån hay khoâng phuï thuoäc vaøo 
nguoàn cung caáp thöùc aên cho chuùng. Moãi loaøi taûo khaùc nhau coù nhu caàu 
dinh döôõng khaùc nhau. Ngöôøi nuoâi caàn caùc loaøi taûo toát nhö 
Chlorela…nhöng quaàn theå cuûa taûo trong ao phuï thuoäc vaøo ngöôøi nuoâi. 
Neáu nhö pH ao cao keát hôïp vôùi chaát thaûi höõu cô trong ao nhieàu seõ taïo 
ñieàu kieän cho taûo lam phaùt trieån maïnh vaø deã gaây maát maøu nöôùc. Caùc 
loaøi taûo lam Microcystis, Anabaena vaø Oscillatiria. Khoâng laøm haïi ñeán 
toâm tröø khi chuùng bò cheát ñoàng loaït laøm giaûm oxy hoøa tan vaø taêng 
NH3 trong nöôùc keát cuïc laøm toâm daït vaøo bôø ao. Khi phoøng ñöôïc taûo 
lam seõ haïn cheá ñöôïc tröôøng hôïp toâm thu hoaïch bò hoâi muøi taûo. Neáu 
nhö ñoä maën trong ao cao cuøng vôùi ñaùy ao dô seõ taïo ñieàu kieän cho taûo 
roi hoaëc taûo khueâ phaùt trieån maïnh. Ñeå giöõ ao phaùt trieån laâu beàn thì 
ngoaøi vieäc khoáng cheá höõu cô trong ao coøn phaûi giöõ pH nöôùc trong ao 
khoaûng 7,5 – 8,5 ñeå nhieàu loaøi taûo cuøng phaùt trieån, giöõ cho maøu nöôùc 
luoân oån ñònh.  

Caùch toát nhaát ñeå giaûm maät ñoä taûo trong tröôøng hôïp khoâng thay ñöôïc 
nöôùc laø ñieàu chænh chöông trình cho aên phuø hôïp, neân cho toâm aên thieáu 
8 – 10% löôïng thöùc aên so vôùi nhu caàu. Keát hôïp söû duïng cheá phaåm vi 
sinh ñeå phaân huûy caùc hôïp chaát höõu cô trong ao. Trong tröôøng hôïp 
khaån caáp giaûm maät ñoä taûo baèng caùch taét heát caùc maùy quaït nöôùc vaøo 
buoåi chieàu, ñôïi cho taûo noåi leân beà maët vaø doàn veà 1 goùc ao, roài bôm lôùp 
nöôùc maët ôû moät goùc ao ra ngoaøi. Khoâng neân duøng hoùa chaát dieät taûo 
laøm toaøn boä taûo trong ao cheát gaây bieát ñoäng moâi tröôøng  
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Hình: ao khoù quaûn lyù taûo 
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7. Coù neân thaû toâm vaøo muøa laïnh hay khoâng? Nhieät ñoä naøo thì thích 

hôïp cho thaû toâm nuoâi? 

 

Caàn löu yù muøa vuï thaû toâm, khoâng neân thaû toâm vaøo muøa laïnh, nhieät ñoä 
thaáp vì coù nguy cô nhieãm beänh ñoám traéng cao. Neân thaû toâm nuoâi vaøo 
thaùng 3-4 döông lòch khi thôøi tieát aám aùp, nhieät ñoä nöôùc buoåi saùng ñaït 28 – 
29oC vaø buoåi chieàu ñaït 30 – 31oC. 

8. Möïc nöôùc bao nhieâu? Toác ñoä voøng quay cuûa quaït nöôùc nhö theá naøo 
goïi laø hieäu quaû?  

Quaït nöôùc vôùi toác ñoä voøng quay 80-120 voøng/phuùt vôùi möïc nöôùc 1.4 – 
1.6m seõ coù taùc duïng toát gom tuï chaát thaûi vaø laøm saïch ñaùy ao. Löu yù ôû 
nhöõng ao caïn 1.1 – 1.2m, quaït nöôùc khoâng coù taùc duïng doàn chaát dô vaøo 
ñaùy ao do löïc ly taâm ôû doøng chaûy keùm maø coøn quaït chaát dô ñi nhieàu 
höôùng khaùc nhau cho duø toác ñoä quay cuûa caùnh quaït coù nhanh ñi côõ naøo. 

9. Khí ñoäc H2S, NH3  gaây ñoäc cho toâm khi naøo? Vaø bieän phaùp khaéc 
phuïc? 
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Khi pH = 7 thì löôïng H2S vaø HS- töông ñöông nhau. H2S coù theå ñi qua 
maøng teá baøo ñoäng vaät, trong khi ñoù HS- chæ ñi qua maøng teá baøo vôùi moät 
löôïng nhoû. Boùn voâi laøm taêng pH nöôùc seõ giuùp giaûm löôïng H2S sinh ra. 

Baûng tyû leä phaàn traêm cuûa H2S sinh ra ôû nhieät ñoä 25oC nhö sau 

pH 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 

% 99,0 97,0 91,1 76,4 50,6 24,4 9,3 3,1 1,0 

Trong nöôùc, ammonia toàn taïi ôû hai daïng NH3 vaø NH4
+.NH3 thì ñoäc ñoái vôùi 

caùc ñoäng vaät soáng trong nöôùc, trong khi NH4
+ thì ít ñoäc hôn. Quaù trình 

chuyeån ñoåi giöõa hai daïng naøy döïa vaøo pH nöôùc. 

   pH thaáp 

NH3                                    NH4
+  

   pH cao 

Khi pH cao, trong nöôùc ammonia toàn taïi chuû yeáu ôû daïng NH3.NH3 coù theå 
ñi qua maøng teá baøo vaøo cô theå, trong khi NH4

+ thì khoâng theå hoaëc chæ 
moät löôïng raát ít. NH3 laøm taêng löôïng tieâu hao oxy cuûa moâ, phaù huûy mang 
vaø laøm giaûm khaû naêng vaät chuyeån oxy cuûa maùu. 

ÔÛ pH cao vaø nhieät ñoä cao amonia seõ toàn taïi ôû daïng NH3 raát ñoäc. Ôû pH 
thaáp vaø nhieät ñoä thaáp, ammonia seõ ôû daïng NH4

+ ít ñoäc hôn. Tuy nhieân, 
aûnh höôûng cuûa pH trong söï taïo thaønh NH3 seõ maïnh hôn aûnh höôûng cuûa 
nhieät ñoä. 

Chuù yù: Zeolite khoâng coù taùc duïng giaûm ammonia trong nöôùc lôï vaø nöôùc 
maën. Ñeå caáp toác giaûm khí ñoäc ammonia trong ao nhaèm cöùu toâm ñang bò 
ngoäp thôû bôûi khí ñoäc, duøng Deocare hoaëc oxytagen taït xuoáng ao. Ñieàu chænh 
löôïng thöùc aên toát, caûi taïo ao thaät kyõ vaø quaït nöôùc ñaày ñuû laø caùch toát nhaát ñeå 
ngaên chaën löôïng ammonia xuaát hieän nhieàu trong ao. 

10.  Ñoä kieàm laø gì? Ñoä kieàm trong ao bao nhieâu laø phuø hôïp ñoái vôùi toâm 
nuoâi? Aûnh höôûng khi kieàm trong ao quaù cao hoaëc quaù thaáp vaø 
phöông phaùp khaéc phuïc? 
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Ñoä kieàm bao goàm HCO-, CO3
2-, vaø OH-. Ñoä kieàm nöôùc ao phaûi ñaït toái 

thieåu 80ppm, khoaûng toái öu laø 120-150 ppm. Ñoä kieàm coù taùc duïng giöõ 
pH nöôùc oån ñònh trong ngaøy vaø laø nguoàn döï tröõ cung caáp CO2 cho quaù 
trình quang hôïp cuûa thöïc vaät phuø du. 

- Ñoä kieàm thaáp hôn 40ppm, toâm lôùn raát chaäm vaø coù tyû leä soáng 
thaáp. Ñoâi khi toâm khoâng theå loät xaùc ñöôïc vaø cheát. 

- Ñoä kieàm cao quaù 300 – 400 ppm thöôøng keát hôïp vôùi pH cao 
hôn 8,3 vaøo buoåi saùng, toâm khoâng theå loät xaùc vaø lôùn chaäm. 

Ñeå taêng pH nöôùc vaø ñoä kieàm neân boùn dolomite (CaMg(CO)3)2 hoaëc 
voâi noâng nghieäp CaCO3 ñeå taêng pH nöôùc vaø ñoä kieàm. Tröôøng hôïp 
nöôùc trong ao ñoä kieàm dao ñoäng 120 – 150 ppm; pH töø 7,5 – 7,8 vaøo 
buoåi saùng vaø 7,8 – 8,2 vaøo buoåi chieàu thì khoâng caàn boùn dolomite 
trong quaù trình nuoâi. Tuy nhieân, neân boùn dolomite ôû nhöõng ao ít coù 
maøu nöôùc seõ giuùp cho taûo phaùt trieån. 

11.  Aûnh höôûng cuûa thöùc aên dö thöøa ñoái vôùi ao nuoâi nhö theá naøo? Laøm 
theá naøo ñeå ñieàu chænh thöùc aên thích hôïp? 

Ñeå nuoâi toâm côõ lôùn phaûi quan taâm ñeán quaûn lyù thöùc aên. Thöùc aên dö 
thöøa laøm taûo phaùt trieån maïnh. Taûo cheát ñi laøm dô ñaùy ao, pH, oxy 
bieán ñoäng maïnh, toâm chaäm lôùn vaø bò beänh vi khuaån, nguyeân sinh ñoäng 
vaät. Vì vaäy neân khoáng cheá ñoä trong 35 - 45cm. ñöøng laøm maøu nöôùc 
quaù ñaäm vôùi ñoä trong 30 cm khi môùi thaû toâm vì caøng veà sau taûo coù xu 
höôùng phaùt trieån maïnh. 

Ñeå ñieàu chænh thöùc aên cho phuø hôïp: ñoái vôùi toâm thaû trong thaùng ñaàu, 
neáu nuoâi theo heä thoáng môû coù theå cho toâm aên 1 kg/100.000 Post/ngaøy 
nhöng neáu nuoâi theo heä thoáng kín thì chæ cho aên 0.5 kg/100.000 
Post/ngaøy vaø toâm seõ aên theâm thöùc aên töï nhieân trong ao giuùp cho ao 
saïch. Sau 30-45 ngaøy, kieåm tra nhaù (voù) neáu chaát löôïng toâm gioáng toát 
seõ thaáy toâm ñoàng ñeàu, cô theå saïch seõ vaø neáu chaát löôïng toâm gioáng xaáu 
seõ thaáy coù nhieàu kích côõ toâm khaùc nhau. Luoân cho toâm aên döôùi nhu 
caàu cuûa toâm 8 – 10%, khi ñoù seõ giaûm thieåu chaát thaûi ñaùy ao vaø duy trì 
maøu nöôùc oån ñònh. Toâm seõ aên theâm thöùc aên töï nhieân vaø töï laøm saïch 
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ñaùy ao. Ñeå bieát toác ñoä taêng troïng cuûa toâm thì phaûi ñònh kyø caân toâm 7 
– 10 ngaøy/laàn/5-10 chaøi. 

Khi toâm ñaït kích côõ 25 g/con thì giöõ löôïng thöùc aên trong ngaøy khoâng 
taêng nöõa cho ñeán khi thu hoaïch cho duø toâm aên heát thöùc aên trong nhaù 
(voù). Neáu quaûn lyù thöùc aên toát vaø hoaït ñoäng quaït nöôùc hieäu quaû thì khi 
thu hoaïch seõ thaáy caùc chaát thaûi ñaùy ao taäp trung vaøo giöõa ao. 

12.  Nuoâi toâm sang ao laø nhö theá naøo? Laøm caùch naøo ñeå sang toâm 
khoâng bò aûnh höôûng cuûa yeáu toá moâi tröôøng? 

Ao toâm ñöôïc chuaån bò saïch seõ vaø maøu nöôùc ñaït yeâu caàu. Thaû toâm Post 
15 (1,3 cm) ñöôïc tuyeån choïn vaøo luùc saùng sôùm vôùi maät ñoä tuøy theo moâ 
hình nuoâi thì töông öùng vôùi maät ñoä nhaát ñònh. Ñoái vôùi nhöõng ao nuoâi 
baùn coâng nghieäp thì phaûi chaïy quaït nöôùc tröôùc khi thaû toâm 1 ñeâm ñeå 
ao coù ñaày ñuû oxy. Khi thaû toâm phaûi coù thôøi gian ngaâm bao toâm cho 
caân baèng nhieät ñoä. Neân ñeám vaøi bao ñeå öôùt löôïng soá löôïng toâm thaû, 
vaø ñaûm baûo oxy vaøo buoåi saùng khoâng döôùi 4ppm. Toâm sau khi nuoâi 30 
– 50 ngaøy ñaït kích côõ 2 – 3 g/con thì tieán haønh sang ao.  

Caùch chuyeån toâm sang ao khaùc: tröôùc khi chuyeån toâm neân ño caùc yeáu 
toá moâi tröôøng beân ao chuyeån toâm sang coù phuø hôïp vôùi moâi tröôøng cuûa 
ao ñang öông nuoâi hay khoâng ví duï nhö: pH, ñoä maën, oxy hoøa tan, 
maøu nöôùc, ñoä kieàm,… neáu caùc yeáu toá moâi tröôøng phuø hôïp thì tieán haønh 
sang ao. Duøng luù, chaøi hoaëc voù ñeà thu toâm vaø chuyeån sang ao môùi vaøo 
luùc chieàu maùt vaø ban ñeâm laø phuø hôïp. Neáu vaän chuyeån toâm xa neân 
duøng thuøng chöùa vaø coù suïc khí oxy trong quaù trình vaän chuyeån.  

Öu ñieåm cuûa caùch nuoâi naøy laø chi phí nuoâi toâm giaûm ôû giai ñoaïn ñaàu 
(theå tích nuoâi nhoû), coù thôøi gian chuaån bò ao nuoâi sau khi öông sang toát 
hôn, thôøi gian nuoâi ngaén, ao ít dô baån, giaûm ruûi ro khi ñaøn gioáng xaáu,… 

13.  So saùnh caùch nuoâi chuyeån ao vôùi caùch ngaên moät goùc ao nuoâi ñeå 
öông toâm khoaûng 1 thaùng roài phaù bôø ñeå toâm ñi ra ao? 

Ñoái vôùi ao caùch ngaên 1 goùc ao laøm ao öông trong moät thaùng thì toaøn 
boä ao ñoù cuõng traõi qua boán thaùng nuoâi gioáng nhö hình thöùc thaû toâm 
tröïc tieáp neân nuoâi hai vuï. Coøn caùch chuyeån ao giuùp ngöôøi nuoâi coù thôøi 
gian khoaûng moät thaùng ñeå phôi khoâ, veä sinh chuaån bò ao lôùn cho thaät 
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toát vaø ao lôùn naøy sau khi chuyeån toâm qua chæ nuoâi 3 thaùng laø thu 
hoaïch. Do thôøi gian nuoâi trong ao ngaén neân neân möùc ñoä oâ nhieãm ít 
hôn vaø deã daøng nuoâi toâm côõ lôùn. Maët khaùc neáu toâm gioáng giai ñoaïn 
moät coù chaát löôïng keùm ngöôøi nuoâi toâm coù theå choïn loïc laïi toâm cuøng 
moät kích côõ ñeå thaû, coøn vôùi hình thöùc ngaên ao, troå bôø thì khoâng löïa laïi 
toâm ñöôïc.  

14.  Neân nuoâi toâm moät hoaëc hai vuï trong naêm? 

Ñoái vôùi vuøng Myõ Xuyeân chæ nuoâi toâm ñöôïc 1 vuï trong naêm vaø coù theå 
keùo daøi ñeå toâm ñaït kích côõ lôùn 

15.  Toâm loät xaùc khoâng hoaøn toaøn laø do nguyeân nhaân naøo?   

Toâm lôùn ñöôïc laø nhôø quaù trình loät xaùc. Neáu toâm khoûe maïnh thì tôùi chu 
kyø toâm seõ loät xaùc ñeå lôùn. Neáu toâm yeáu beänh taät thì tôùi chu kyø toâm coù 
theå khoâng loät hoaëc loät xong roài cheát. Ngoaøi ra toâm coù theå loät xaùc do 
cöôõng böùc bôûi söï thay ñoåi ñoät ngoät cuûa moâi tröôøng nhö khi thay nöôùc 
nhieàu, nhieät ñoä, ñoä maën, pH,… thay ñoåi. Neáu nhö baûn thaân con toâm 
neáu khoâng khoûe thì sau khi loät xaùc xong cuõng cheát. 

16.  Moái töông quan giöõa ñieàu kieän thôøi tieát vôùi caùc thoâng soá moâi 
tröôøng nöôùc trong ao nuoâi toâm? 

Vaøo nhöõng ngaøy trôøi naéng noùng (muøa heø), nhieät ñoä trong ao taêng cao 
vaøo buoåi chieàu, coù theå ñaït 33 - 34oC, laøm toâm giaûm aên. Nhöõng ngaøy coù 
maây (aâm u nhöng khoâng möa), haøm löôïng oxy hoøa tan trong nöôùc ít 
hôn so vôùi nhöõng ngaøy coù aùnh naéng maët trôøi, neân chaïy quaït nöôùc caû 
ngaøy. Löu yù löôïng oxy thöôøng raát thaáp vaøo buoåi saùng. Toâm seõ giaûm aên 
vaøo nhöõng ngaøy coù nhieàu maây.  

Vaøo muøa ñoâng, nhieät ñoä nöôùc thaáp hôn 28oC, laøm toâm keùm aên. Löu yù, 
khi nhieät ñoä thaáp thì löôïng oxy hoøa tan seõ raát cao. 

Vaøo nhöõng ngaøy möa lôùn, nhieät ñoä nöôùc xuoáng thaáp laøm toâm seõ aên 
keùm hôn bình thöôøng 

17.  Ao nuoâi nhieãm beänh ñoám traéng, neáu muoán thaû gioáng laïi thì neân 
phaûi laøm gì? 
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Neáu ao bò beänh maø toâm trong ao ñaõ ñaït côõ thöông phaåm thì neân thu 
hoaïch neân phôi ñaùy trong voøng moät thaùng. Tröôøng hôïp ao chæ ñaït 30-
40 ngaøy, duøng hoùa chaát ñeå dieät toâm beänh trong ao. Sau hai tuaàn xaû 
caïn nöôùc vaø phôi ñaùy ao roài môùi baét ñaàu caûi taïo ñaùy ao cho vuï nuoâi 
môùi. Thôøi gian phôi ñaùy vaø chuaån bò khoâng ít hôn 30 ngaøy. 
18.  
19. Hiện nay, vùng Đầm Dơi có độ mặn cao không thể trồng lúa, một số 

người đã trồng năng tượng có hiệu quả như trồng lúa không ? có ảnh 
hưởng đến việc thả tôm không ? 

Quy hoạch sản xuất tôm lúa là quy hoạch chung của tỉnh và mong muốn các 
vùng chuyển đổi phát triển theo hướng bền vững. Tuy nhiên, trong thực tế 
do độ mặn cao và phụ thuộc vào lượng mưa hàng năm nên việc sản xuất lúa 
ở các vùng được quy hoạch tôm lúa gặp nhiều khó khăn. Trong khi chưa có 
những giải pháp khắc phục cụ thể, bà con cần bố trí loại cây khác phù hợp 
với điều kiện tự nhiên, có tác dụng làm sạch môi trường sinh thái như cây 
lúa. Một số vùng có điều kiện tương tự, nông dân đã tiến hành nuôi cá trong 
mùa mưa  hoặc phát triển các loại cỏ phù hợp nhằm làm sạch môi trường 
nuôi và tái tạo thức ăn cho tôm nuôi trong vụ tiếp theo. Giải pháp này tương 
đối hiệu quả và phù hợp. Sắp tới sẽ có những đánh giá và tổng kết cụ thể cho 
nhân dân ứng dụng. 
Theo ghi nhận, một số nông dân trong vùng chuyển đổi sử dụng năng tượng 
để trồng thay cho lúa. Đứng về cảm quan nhận thấy năng tượng ít có khả 
năng ảnh hưởng đến tôm nuôi. Tuy nhiên hiệu quả trong việc làm sạch môi 
trường cũng như tái tạo nguồn thức ăn cho tôm chưa được ghi nhận đầy đủ 
như cây lúa. Do đó, năng tượng chưa đảm bảo cơ sở khoa học để thay thế 
cây lúa trong vùng quy hoạch sản xuất lúa.     
20. Hiện nay, có một số người thả sò huyết vào nuôi trong vuông tôm, 

khi sò huyết lớn thì tôm bị chết thường hơn khi chưa thả sò huyết. Sò 
huyết có ảnh hưởng gì trong đầm nuôi tôm? 

 Về nguyên lý, tôm và sò huyết ít ảnh hưởng lẫn nhau, một số tài liệu ghi 
nhận sò huyết có tác dụng lọc làm giảm ô nhiễm môi trường trong đầm nuôi 
tôm. Tuy nhiên, trong thực tế nuôi sò huyết trong đầm tôm sẽ gặp một số 
trường hợp ảnh hưởng đến tôm như sau: 

- Khi sò lớn, do phải tiêu thụ oxy nhất là về đêm, với mật độ cao sẽ 
cạnh tranh oxy với tôm nuôi. Điều này làm cho khi sò càng lớn 
làm cho “ tôm nuôi chết thường hơn”. 
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- Sò huyết là sinh vật thích nghi với dòng chảy, khi đưa vào nuôi 
trong ao thì một số sẽ không thích nghi và dễ chết. Khi sò chết 
phân hủy sẽ làm xấu nền đáy rất nhanh và ảnh hưởng đến tôm nuôi 
và tạo nên hiện tượng “sò càng lớn tôm chết thường hơn”. 

- Do sò phải hấp thụ CaCO3 trong nước để tái tạo vỏ cho nên nuôi 
kết hợp sò huyết với tôm dễ tạo nên tình trạng độ kiềm thấp, dẫn 
đến pH trong đầm nuôi dễ bị biến động và ảnh hưởng đến tôm. 

Đứng trên góc độ kỹ thuật, khuyến cáo nếu nuôi sò trong đầm tôm cần nuôi 
với mật độ thưa, chủ yếu tận dụng khả năng lọc của sò huyết để làm sạch 
môi trường nuôi.  Nếu thả nuôi với mật độ cao thì  “hại sẽ nhiều hơn lợi” và 
tôm nuôi dễ bị bệnh và chết như đã ghi nhận. 
21. Trong đầm nuôi tôm, số lượng còn nhiều, ban đêm phát hiện nhiều 

tôm thường bơi lội trên mặt nước nhưng hoạt động tốt. Nguyên nhân 
và cách khắc phục? 

Trường hợp này có hai nguyên nhân chính, cần đánh giá đúng nguyên nhân 
để có những giải pháp phù hợp: 

- Do thiếu oxy, tôm nổi đầu vào ban đêm. Tuy nhiên thường xảy ra 
vào khoảng nửa đêm về sáng, tôm có dấu hiệu yếu ớt. Cần tăng 
cường thay nước, sử dụng các chế phẩm sinh học để làm sạch đáy 
đầm nuôi …  

- Do thiếu thức ăn, tôm nổi đầu và đi kiếm thức ăn. Hiện tượng này 
thường tập trung vào khoảng 19 –21 giờ, tôm có dấu hiệu khỏe 
mạnh, khi có tiếng động thì lẩn tránh. Cần bổ sung một số thức ăn 
viên có kích thước phù hợp. Thực hiện 2-3 đêm liên tục, nếu không 
phát hiện nổi đầu thì kết luận nổi đầu trước đó do thiếu thức ăn. 

22. Tôm lột vỏ trên mặt đầm rất nhiều, có ảnh hưởng gì không ? 
Theo quy luật, tôm phải lột xác mới tăng trưởng và phát triển. Nếu không sử 
dụng các giải pháp kích lột mà tôm nuôi có sự lột vỏ tập trung trên đầm 
chứng tỏ môi trường của đầm nuôi tương đối phù hợp, thức ăn đầy đủ nên 
tôm lột xác tương đối đồng loạt. Như vậy, hiện tượng này chứng tỏ tôm nuôi 
tương đối tốt, chưa có gì lo ngại. 
23. Theo qui trình của Sở Thủy Sản thì cho phép cải tạo đầm vào tháng 

3-4 hàng năm, của xã thì cho phép cải tạo vào tháng 9-10. Tại sao? 
Nhân dân nên thực hiện theo hướng dẫn của xã hay Sở Thủy Sản?  

Nên sử dụng theo quy trình do Sở Thủy Sản ban hành. Quy trình này đã 
được tổng kết và điều chỉnh phù hợp cho các vùng nuôi tôm ở Đầm Dơi (Cà 
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Mau). Theo ghi nhận, vào thời điểm tháng 3-4 hàng năm thì điều kiện tự 
nhiên tương đối khắc nghiệt (nhiệt độ cao, độ mặn cao, biên độ triều thấp) 
không phù hợp cho tôm phát triển. Do đó, ngành chức năng đã sử dụng thời 
điểm này để cải tạo đầm nuôi nhằm hạn chế thấp nhất các ảnh hưởng đến 
tôm nuôi và tận dụng được điều kiện tự nhiên trong công tác sên vét, phơi 
đầm nuôi.  
24.  Sau khi sên vét đầm thì sử dụng loại thuốc nào để cải tạo và xử lý 

khí độc trong đầm nuôi ? 
Đối với đầm quảng canh, căn bản nhất vẫn là công tác sên vét bùn đáy, bón 
vôi và phơi đầm. việc bón vôi và phơi đầm nếu được thực hiện tốt sẽ góp 
phần rất lớn trong việc khoáng hoá nền đáy, phân hủy các chất hữu cơ tích 
lũy trên nền đáy trong quá trình sản xuất và không cho khí độc tồn tại trong 
sản xuất.  
Như vậy, quan trọng nhất vẫn là công tác cải tạo và chuẩn bị ao đầm sau mỗi 
vụ nuôi mà không cần sử dụng đến một loại thuốc nào mà vẫn đạt hiệu quả 
như mong muốn.  
25.  Nuôi tôm quảng canh sử dụng men vi sinh được không? Cách sử 

dụng ? nếu không có điều kiện sục khí thì sử dụng như thế nào? 
Thông thường, sau 1,5-2 tháng nuôi thì nền đáy đầm nuôi đã có triệu chứng 
dơ đáy và hình thành khí độc trên nền đáy. Để hạn chế hiện tượng này, trong 
chu kỳ nuôi cần phải sử dụng các chế phẩm sinh học hoặc men vi sinh để bổ 
sung vi sinh vật có lợi nhằm hỗ trợ phân hủy chất hữu cơ và chuyển hóa 
nhanh các loại khí độc hình thành trong đầm tôm.  
Đối với đầm quảng canh,  cần phải sử dụng chế phẩm sinh học sau mỗi chu 
kỳ thay nước,  tập trung nhiều vào phần hậu của đầm nuôi (phần này ít được 
trao đổi nước trong quá trình sản xuất). Liều lượng sử dụng theo hướng dẫn 
của các nhà sản xuất. 
Nếu không có điều kiện sục khí thì có thể sử dụng một số loại sau: chế phẩm 
EM tươi (liều lượng 1-2 lít /1.000m2); viên Aqua - Tab (hoà tan trong nước 
đầm nuôi, liều lượng 1-2 viên/1.000m2) hoặc một số loại khác có bán trên thị 
trường, giá rẻ phù hợp cho nuôi quảng canh. 
26.  Nuôi ghép cá kèo với tôm được không ? ưu nhược điểm ? 
Về nguyên lý, cá kèo và tôm ít ảnh hưởng lẫn nhau do có tập tính ăn và thích 
nghi môi trường sinh thái khác nhau: 
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- Trong tự nhiên, tôm thường ăn mùn bả hữu cơ và các loại động vật 
nhỏ tươi sống. Thích nghi trong điều kiện mực nước sâu, môi 
trường thông thoáng sạch sẽ. 

- Đối với cá kèo, thức ăn chính là các loại mùn bả hữu cơ. Thích 
nghi ở các khu vực đầm nông, nền đáy nhiều bùn. 

Như vậy, nuôi ghép tôm và cá kèo sẽ có tác dụng tương hỗ lẫn nhau. Tuy 
nhiên, cần lưu ý mật độ nuôi của từng đối tượng nhằm không cạnh tranh lẫn 
nhau về hàm lượng oxy hoà tan và thức ăn trong đầm. Mật độ cá kèo vừa 
phải có tác dụng làm sạch môi trường cho nuôi tôm. 
27. Nuôi tôm quảng canh có lúc tôm lột trong đầm, có lúc tôm lột trong 

lú, tôm lột ở đâu tốt ? cách khắc phục. 
Nhìn chung, trong điều kiện bình thường tôm sẽ lột xác nhiều trên đầm nuôi. 
Khi phát hiện tôm lột xác trong lú chứng tỏ môi trường nuôi đã có sự thay 
đổi không phù hợp và ảnh hưởng đến sức khỏe tôm nuôi. Trường hợp này 
cần phải tăng cường thay nước, sử dụng chế phẩm sinh học để ổn định nền 
đáy và tái tạo nguồn thức ăn tự nhiên cung cấp cho tôm nuôi.  
28. Thuốc trừ sâu “decit” dùng trong ao tôm được không ? tại sao ? 
Về nguyên lý, các loại thuốc trừ sâu kể cả “decit” đều được khuyến cáo cấm 
sử dụng cho nuôi trồng thủy sản bởi những lý do sau: 

- Khi sử dụng thuốc trừ sâu sẽ hủy diệt toàn bộ sinh vật trong đầm. 
Sau này việc tái tạo và sản xuất nguồn thức ăn tự nhiên trong đầm 
gặp nhiều khó khăn, không đáp ứng nhu cầu của tôm làm cho 
chúng chậm lớn và dễ bị bệnh tật. 

- Thuốc trừ sâu tích lũy trong đầm nuôi làm cho tôm nuôi sau này dễ 
bị bệnh mềm vỏ kinh niên, không có giá trị thương phẩm. Ngoài 
ra, nếu sử dụng nhiều thì các hoạt chất của thuốc trừ sâu có nhiều 
khả năng tích lũy trong sản phẩm ảnh hưởng đến an toàn vệ sinh 
thực phẩm và người tiêu dùng.  

- Trong điều kiện hiện nay tôm là sản phẩm xuất khẩu chủ lực của 
ĐBSCL, nếu phía đối tác phát hiện “dư lượng thuốc trừ sâu” trong 
sản phẩm tôm nuôi thì thị trường xuất khẩu sẽ bị co lại, ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến nền kinh tế của tỉnh và quốc gia. 

 
 


