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TÓM TẮT 
 

Nước biển được bơm vào sản xuất giống được xử lý bằng thuốc tím 0.2ppm 

và chlorine . Có điều kiện môi trường ban đầu là : S%o=30-32%o; to= 28- 30oC, 

pH= 8-8.5. Tôm mẹ có nguồn gốc từ tôm biển, khối lượng là 200-250g. Bể nuôi vỗ 

thành thục có V=4m3, bể đẻ có 6 cái, với thể tích là từ 1,44m3- 1,16m3. Khi tôm đẻ 

tiến hành định lượng trứng, xác định tỷ lệ nở.  

Ấu trùng được ương trong bể 7m3, mật độ thả nauplius trung bình là 197 

con/lít. 

Từ giai đoạn zoea mới cho ăn, ấu trùng ngày cho ăn 8 lần, với thức ăn là tảo 

khô Spirulina sp, Frippak, Lansy, No.0, No.1, đến giai đoạn cuối mysis 2 tới 

poslarvae thì cho ăn kết hợp với artemia  

Cuối giai đoạn Zoea 3 thì tiến hành siphon thay nước, cuối giai đoạn mysis 3 

chỉ tiến hành thay nước và giai đoạn poslarvae thì định kỳ thay nước. Độ mặn được 

hạ từ từ trong quá trình thay nước. 

Trong quá trình nuôi tiến hành xác định tỷ lệ sống của ấu trùng qua từng giai 

đoạn và đo các yếu tố môi trường bể ương. Theo dõi công tác phòng trị bệnh. Phòng 

bệnh chủ yếu dùng thuốc kháng sinh. Trong quá trình nuôi gặp một bệnh đó là nấm 

đỏ. 

Trước khi xuất poslarva thì tiến hành kiểm tra chất lượng poslarvae.  

tỷ lệ sống từ nauplius đến poslarvae xuất dao động từ 41.698%- 70.263%. 
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KÝ HIỆU VIẾT TẮT DÙNG TRONG BÁO CÁO 
 

- NTTS: nuôi trồng thủy sản 

- Nau: nauplius 

- Pl: poslarvae 

- TLS: tỷ lệ sống 

- WSSV: bệnh đốm trắng ở tôm he- White Spot Syndrome Virus 

-    MBV: bệnh Monodon Type Baculovirus  

- p: phút 

- h: giờ 

- toC: nhiệt độ 

- S%o: độ mặn 
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LỜI MỞ ĐẦU 
 

Trong những năm gần đây, nghề nuôi trồng thủy sản đang phát triển mạnh. Có 

rất nhiều đối tượng đã trở thành thế mạnh xuất khẩu của ngành, trong đó tôm sú 

(Penaeus monodon ) đã trở thành mặt hàng quan trọng, xuất khẩu chủ lực, có sức 

cạnh tranh cao trên thế giới của ngành thủy sản. Song, một vài năm gần đây do lợi 

nhuận hấp dẫn của nghể nuôi tôm sú đã đẩy nhiều người mạnh dạn đầu tư nuôi tôm 

công nghiệp trên quy mô lớn, nhưng nó mang tính tự phát, không theo một quy 

hoạch tổng thể nào cả, nên hiện nay nghề nuôi tôm sú đang phải đối phó với những 

rủi ro ngày càng cao như: sự lan tràn dịch bệnh, chất lượng tôm giống sa sút, thiếu 

hụt nguồn đàn tôm bố mẹ,…. Đã dẫn tới năng suất, chất lượng sản phẩm không cao. 

Một trong những nguyên nhân quan trọng là do tôm giống bệnh, không tốt, đàn tôm 

bố mẹ có chất lượng không cao, quá trình sản xuất không đảm bảo đúng kỹ thuật… 

Vì vậy việc chủ động giải quyết tạo ra một đàn tôm giống khỏe mạnh, sạch 

bệnh có vai trò hết sức quan trọng hiện nay để tăng năng xuất, chất lượng sản phẩm, 

nâng cao thu nhập cho người dân, cải thiệt cuộc sống, và để nghề nuôi tôm phát 

triển bền vững. 

Với những lý do trên nên tôi đã chọn đề tài “ tìm hiểu kỹ thuật sản xuất giống 

nhân tạo tôm sú( penaeus monodon fabricus, 1798) sạch bệnh tại C.Ty TNHH Nhân 

Anh, Xóm 7 – Vĩnh Tân – Tuy Phong – Bình Thuận”.  Gồm các nội dung như  sau: 

- Tìm hiểu kỹ thuật tuyển chọn và nuôi vỗ tôm bố mẹ 

- Tìm hiểu kỹ thuật cho sinh sản nhân tạo 

- Tìm hiểu các biện pháp kỹ thuật trong ương nuôi ấu trùng  

- Đánh giá chất lượng ấu trùng khi suất bể 

Việc thực hiện đề tài này góp phần tạo ra nguồn giống  tôm sú sạch bệnh,  có 

chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu con giống cho nghề nuôi tôm thương phẩm, 

góp phần phát triển bền vững ngành thủy sản. 

Trong quá trình thực hiện đề tài này, tôi đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm 

bổ ích, nhưng do trình độ kinh nghiệm còn hạn chế, đồng thời mới làm quyen vói 
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phương pháp nghiên cứu khoa học nên đề tài không thể tránh khỏi những thiếu sót, 

rất mong được sự  đóng góp ý kiến của thầy cô và bạn bè để giúp cho đề tài của tôi 

được hoàn thiện, và đáp ứng được những nhu cầu tôm giống hiện nay. 
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PHẦN I:TỔNG QUAN 
 

1. Một số đặc điểm sinh học của tôm sú 

1.1. hình thái phân loại và phân bố. 

Tôm sú có tên gọi là: tôm giang, tôm cỏ, tôm he, tôm hùm (Trà Vinh), tôm 

lương. Là loài có kích thước lớn trong họ tôm he Penaeidae. Năm 1798, Fabricius 

là người đầu tiên mô tả loài tôm này và đặt tên là Penaeus monodon. Có hệ thống 

phân loại như sau: 

Theo hệ thống phân loại của hothus, 1989. 

Ngành: chân khớp-Arthropoda 

Lớp: Giáp xác-Crustacea 

Bộ: Mười chân-Decapoda 

  Bộ phụ: Bơi-Natantia 

 Họ: Tôm he-Penaeidae 

Giống: Tôm he-Penaeus 

Loài: Tôm sú-Penaeus monodon Fabricius, 1798 

Tên tiếng anh là: Black Tiger Shrimp. Tên thương mại: Monodon Prawn. 

Tôm sú thích sống ở vùng nước trong, xa cửa sông, độ trong cao, chúng có đặc 

điểm vùi mình để lẩn tránh kẻ thù. 

Tôm sú phân bố rộng, trên thế giới chúng phân bố ở vùng Ấn Độ. Tây Thái 

Bình Dương và đông nam Châu Phi và từ Pakistan tới Nhật Bản. Từ quần đảo Malai 

đến Bắc Úc. Đặc biệt chúng phân bố tập chung ở Đông Nam Á như Philippines, 

Indonesia, Malaysia, Việt Nam….[10] . 

Ở Việt Nam, tôm sú (P. monodon) phân bố chủ yếu ở ven biển các tỉnh Miền 

Trung, từ Quảng Bình đến Vũng Tàu. Trước đây ở miền Nam chỉ gặp tôm sú ở 

vùng biển Kiên Giang. Trong những năm gần đây, do sự dị chuyển giống từ Miền 

Trung vào nuôi ở miền Nam làm xuất hiện tôm sú trong các vùng nước tự nhiên với 

số lượng khá nhiều.[7]. 
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1.2. Một số đặc điểm hình thái. 

1.2.1. Cấu tạo cơ thể.[7] 

Gồm hai phần: phần đầu ngực và phần bụng 

Phần đầu ngực có các đôi phần phụ 

+  Một đôi mắt kép có cuống mắt. 

+  Hai đôi râu: anten 1(A1) và anten 2(A2) 

+  Ba đôi hàm: một đôi hàm lớn, 2 đôi hàm nhỏ 

+  Ba đôi chân hàm: lấy thức ăn và bơi lội 

+  Năm đôi chân bò hay chân ngực: lấy thức ăn và bò 

+  Một chủy: chủy dạng như lưỡi kiếm, cứng, có răng cưa. Với tôm sú, phía 

trên chủy có 7-8 răng và dưới chủy có 3 răng. Gốc chủy không cao, hơi cong xuống 

Phần bụng chia làm 7 đốt: 

+  Năm đốt đầu mỗi đốt mang một đôi chân bơi có hai nhánh trong và ngoài 

+  Đốt bụng thứ 7 biến thành telson với đôi chân đuôi phân nhánh tạo thành 

bánh lái giúp cho tôm chuyển động lên suống và búng nhảy. 

Bộ phận sinh dục nằm ở dưới bụng, và ta có thể phân biệt tôm đực và tôm cái 

thông qua bộ phận sinh dục 

+ Tôm đực: Hai nhánh trong của đôi chân bụng 1 biến thành Petasma và 2 

nhánh trong của đôi chân bụng 2 biến thành bộ phụ đực, là cơ quan sinh dục đực 

bên ngoài của tôm 

+ Con cái: Buồng trứng nằm dọc theo mặt lưng phía trên, hai ống dẫn trứng 

mở ra ở khớp háng đôi chân ngực thứ 3. Bộ phận chứa túi tinh gồm 2 tấm phồng lên 

ở đôi chân ngực thứ 4 và thứ 5 dưới bụng tôm. Bộ phận sinh dục tôm cái là 

Thelecum. 

1.2.2. Màu sắc. 

Tôm sú có màu xanh thẫm, có khoang trắng ở thân, khoang vàng ở chân ngực, 

ngón chân màu đỏ hồng hoặc da cam[7]. 
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1.3. Đặc điểm sinh trưởng, phát triển và lột xác. 

Tôm sú là loài rộng nhiệt, rộng muối thích hợp với một số yếu tố môi trường 

như sau: 

Bảng 1:Các yếu tố môi trường thích hợp của tôm sú[4] 

Yếu tố môi trường Khoảng chịu 
đựng 

Khoảng sống tốt Khoảng thích hợp 

pH 6.5-9 7.5-8.5 7.5-8.5 

Nhiệt độ (oC) 12-37 25-33 29-30 

Độ mặn (%o) 5-38 10-30 15-25 

Oxy hòa tan (mg O2/lít) 2-15 4-7 >5 
Độ trong (cm) 20-100 25-60 30-40 

H2S (ppm) <0.2 <0.1 0 

NH3 (ppm) - - <0.1 

Độ sâu - >0.5 >1 
 

1.3.1. Các thời kỳ phát triển và vòng đời của tôm he. 

1.3.1.1. các thời kỳ phát triển của tôm he 

      +  Thời kỳ phôi. 

 
Hình 1: quá trình phát triển phôi của tôm sú 
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+   Thời kỳ ấu trùng 

       Giai đoạn Nauplius: Giai ñoaïn aáu truøng Nauplius (N) bieán thaùi qua 6 giai 

ñoaïn phuï. Nauplius môùi nôû coù hình quaû leâ, sau bieán ñoåi daàn vaø cô theå trôû neân 

daøii ra. Nauplius soáng phuø du, troâi noåi ôû taàng treân .  

 

 

Hình 2: ấu trùng nauplius 

 Ñaëc ñieåm chuû yeáu cuûa caùc giai ñoaïn Nauplius nhö sau: [3 ] 

 + Nauplius 1 (N1): AÁu truøng môùi nôû hình quaû leâ coù chieàu daøi thaân trung 

bình 0,33 mm. Coâng thöùc gai ñuoâi laø 1 + 1 

+ Nauplius 2  (N2): AÁu truøng coù chieàu daøi trung bình 0,34mm. Coâng thöùc 

gai ñuoâi vaãn laø 1 + 1. Treân caùc gai ôû phaàn phuï coù caùc loâng tô. 

+ Nauplius 3  (N3): AÁu truøng coù chieàu daøi thaân trung bình 0,38mm. Coâng 

thöùc gai ñuoâi 3+3. Cô theå trôû neân thon hôn. 

+ Nauplius 4  (N4): AÁu truøng coù chieàu daøi trung bình 0,42mm. Cô theå trôû 

neân daøi hôn, ñaëc bieät ôû phaàn ñuoâi. Coâng thöùc gai ñuoâi vaãn laø 3+3.  

+ Nauplus 5  (N5): AÁu truøng coù chieàu daì thaân trung bình 0,47mm. Coâng 

thöùc gai ñuoâi laø 5+5 hoaëc 5+6. 

+ Nauplius 6  (N6): AÁu truøng coù chieàu daøi thaân trung bình 0,54mm, phaàn 

giaùp ñaàu ngöïc ñaõ phaân bieät roõ. Coâng thöùc gai ñuoâi laø 7+7.[ 3] 
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Ấu trùng Nau, thời gian chuyển qua các giai đoạn Nau phụ thuộc nhiều vào 

nhiệt độ nước.[7]  

Bảng 2:Thời gian chuyển giai đoạn nau tôm sú ở S%o= 30-35%o 

Nhiệt độ(0C) Thời gian(giờ) 

28-29 40-42 

26-27 42-48 

<26 48-60 

 

 Giai đoạn Zoea (Z): Cô theå bao goàm 3 phaàn roõ reät, ñaàu (Carapace), ngöïc 

(Thorax) vaø buïng (Abdomen). AÁu truøng Zoea soáng troâi noåi ôû taàng treân thöùc aên laø 

thöïc vaät phuø du. Ba giai ñoaïn phuï cuûa Zoea ñöôïc phaân bieät nhôø söï xuaát hieän 

chuøy traùn, cuoáng maét keùp, chaân ñuoâi, söï phaân ñoát cuûa phaàn buïng, söï phaùt trieån 

cuûa gai löng vaø gai beân treân caùc ñoát buïng.          

    Zoea1                                      Zoea 2                                   Zoea 3  

 

Hình 3: các giai đoạn ấu trùng zoea tôm sú 

+ Zoea 1 (Z1): AÁu truøng coù chieàu daøi thaân trung bình laø 0,94mm. Phaàn 

ngöïc coù 6 chi tieát, phaàn buïng chöa phaân ñoát. Ñaàu troøn, ñoâi maét keùp chöa coù 

cuoáng. Coâng thöùc gai ñuoâi 7+7. 

+ Zoea 2  (Z2): AÁu truøng coù chieàu daøi thaân trung bình 1,59mm. Xuaát hieän 

chuøy vaø 2 gai hoác maét ôû vuøng tröôùc ñaàu ngöïc. Cuoáng maét keùp phaùt trieån. Buïng 

chia thaønh 6 ñoát. Coâng thöùc gai ñuoâi 7+7. 
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+ Zoea  3 (Z3): AÁu truøng coù chieàu daøi thaân trung bình 2,70mm. Phaàn ñaàu 

ngöïc bao truøm leân 6 ñoát ngöïc ñaàu tieân. Naêm ñoát buïng ñaàu tieân coù gai löng, rieâng 

ñoát buïng thöù naêm coù theâm 2 gai beân. Chaân ñuoâi xuaát hieän ôû cuoái ñoát buïng thöù 6. 

Coâng thöùc gai ñuoâi 8+8.[3]. 

Mỗi giai đoạn phụ của ấu trùng Zoea thường kéo dài khoảng 30-42 giờ, trung 

bình là 36 giờ ở nhiệt độ là 28-290C.[7] 

 Giai đoạn Mysis: Cô theå aáu truøng ñaõ gioáng daïng toâm tröôûng thaønh hôn so 

vôùi Zoea. Mysis soáng ôû taàng treân, döïa vaøo söï xuaát hieän vaø phaân ñoát cuûa chaân bôi  

Mysis ñöôïc phaân thaønh 3 giai ñoaïn phuï : 

Mysis1                                          Mysis 2                                   Mysis 3 

 
Hình 4: các giai đoạn phát triển ấu trùng mysis tôm sú 

+ Mysis 1  (M1): AÁu truøng coù chieàu daøi thaân trung bình 2,90mm chaân bôi 

chöa xuaát hieän. Naêm ñoâi chaân boø phaùt trieån ôû phaàn ngöïc. 

+ Mysis  2 (M2): AÁu truøng coù chieàu daøi thaân trung bình 3,30mm chaân bôi 

xuaát hieän ôû 5 ñoát buïng ñaàu tieân nhöng chöa phaân ñoát. 

+ Mysis  3 (M3): AÁu truøng coù chieàu daøi thaân trung bình 4,20mm chaân bôi  

phaân thaønh 2 ñoát roõ raøng. M3 bieán thaùi thaønh haäu aáu truøng (Post-larvae). [3]. 

 Giai đoạn Poslarvae: Coù hình daïng gaàn gioáng toâm tröôûng thaønh chaân bôi 

phaân thaønh 3 ñoát. Pl loät xaùc nhieàu laàn ñeå trôû thaønh toâm con. Pl tôm sú lột xác 1.5 

ngày một lần, khi nhiệt độ <27oC thi Pl tôm sú lột xác 1.5-2 ngày một lần. Tuoåi cuûa 

Pl ñöôïc tính theo ngaøy keå töø ngaøy bieán thaùi thaønh Pl ñaàu tieân, chuùng coù ñôøi soáng 
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ôû ñaùy, vaø treân cô theå Pl có một đường sắc tố kéo dài ở mặt bụng từ đầu râu đến 

cuối đốt telson, lúc đầu đường sắc tố màu đỏ sau chuyển dần sang màu đen. 

 
Hình 5: hậu ấu trùng postlarvae 

+  Toâm con(thời kỳ ấu niên): Raát gioáng toâm tröôûng thaønh. Khoảng từ Pl5-

Pl20 

+  Thời kỳ thiếu niên: Bắt đầu ổn định tỷ lệ thân. Bắt đầu có Thelecum và 

Petasma nhưng chưa hoàn chỉnh, hai nửa Petasma chưa dính lại. Khoảng giai đoạn 

nuôi tôm thịt. 

+  Toâm tröôûng thaønh: ÔÛ giai ñoaïn naøy toâm baét ñaàu phaùt duïc maïnh meõ, ở 

tôm đực bắt đầu có tinh trùng trong túi tinh, tôm cái giao vĩ lần đầu, tức là bắt đầu 

có túi tinh trong Thelecum qua giao vĩ. Ở giai đoạn này có sự sinh trưởng không 

đồng đều theo giới tính rõ rệt, con cái lớn hơn con đực.[7] 

+  Toâm thaønh thuïc: Toâm coù kích thöôùc lôùn hôn so vôùi toâm tröôûng thaønh, 

hoaøn toaøn chín sinh duïc, di cö ra xa bôø tôùi vuøng bieån saâu coù khi tôùi 160 m ñeå 

ñeû.[7] 

1.3.1.2. Vòng đời của tôm sú 

Thời kỳ ấu trùng tôm sống vùng khơi, sau đó di cư dần vào vùng chiều và sinh 

trưởng ở vùng cửa sông. Khi thành thục sinh dục tôm di cư dần ra khơi để tham gia 

sinh sản 
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Hình 6: vòng đời phát triển của tôm he (phạm văn nhỏ, 2002) 

 

Bảng 3 :Các thời kỳ trong vòng đời của tôm Sú (Penaeus monodon)-Trần Minh 

Anh, 1989 [1] 

Thời kỳ Thời điểm bắt 
đầu 

Cách sống Thời gian 
 

Kích thước 
(mm) 

Nơi sống 

Phôi Thụ tinh Nổi 12-14 giờ 290 m  Khơi 

Ấu trùng Nở Nổi 20 ngày 0.5-2.2* Khơi-vùng 
triều 

Ấu niên Hoàn thiện 
mang 

Đáy 15 ngày 2.2-11.0 Cửa sông 

Thiếu niên Tỷ lệ thân ổn 
định, phát triển 
cơ quan sinh 

dục ngoài 

Đáy 4 tháng Đực: 11-30 
Cái: 11-37 

Cửa sông 

Sắp trưởng 
thành 

Thành thục 
sinh dục giao vĩ 

lần đầu 

Đáy 4 tháng Đực: 30-37 
Cái: 37-47 

Vùng triều-
khơi 

Trưởng 
thành 

Chín sinh dục 
hoàn toàn 

Đáy 10 tháng Đực: 37-17 
Cái: 47-81 

khơi 

(*): Bắt đầu được tính theo chiều dài giáp đầu ngực (CL) 

 



 11 

 

1.3.2. Đặc điếm sinh trưởng của tôm. 

Tôm sú là loài có kích thước lớn nhất trong họ tôm he, chúng là loài sinh 

trưởng nhanh nhất. Tôm thực hiện quá trình hấp thụ nước qua mang và hệ thống 

tiêu hóa kích thích lột xác. Qua mỗi lần lột xác trọng lượng, kích thước tôm tăng 

nên đáng kể. Sau 4 tháng nuôi trọng lượng tôm có thể đạt kích thước 20-30g/con. 

Càng về sau sự tăng trưởng càng chậm và dần dần đạt đến kích thước tối đa của 

loài[15,1]. 

1.3.3. Đặc điểm dinh dưỡng  

Tôm sú là loại ăn tạp, thích ăn các động vật sống và di chuyển chậm hơn là 

xác thối rữa hay mảnh vụn hữu cơ, đặc biệt ưa ăn giáp xác, thực vật dưới nước, 

mảnh vụn hữu cơ, giun nhiều tơ, loại 2 mảnh vỏ, côn trùng. Tôm sống ngoài tự  

nhiên ăn 85% là giáp xác, cua nhỏ, động vật nhuyễn thể hai mảnh vỏ, còn lại 15% là 

cá, giun nhiều tơ, thuỷ sinh vật, mảnh vụn hữu cơ, cát bùn.  

Trong  tự nhiên, tôm sú bắt mồi nhiều hơn khi thuỷ triều lên. Nuôi tôm sú 

trong ao, hoạt động bắt mồi nhiều vào sáng sớm và chiều tối. Tôm bắt mồi bằng 

càng, sau đó đẩy thức ăn vào miệng để gặm, thời gian tiêu hoá 4h-5h trong dạ 

dày.[15,7] 

Tập tính ăn của tôm sú thay đổi theo giai đoạn phát triển. 

*  Giai đoạn Nau: Tôm dinh dưỡng bằng lượng noãn hoàn dự trữ. Chưa ăn thức 

ăn ngoài. 

*  Giai đoạn zoea: Ấu trùng thiên về ăn lọc, ăn mồi liên tục, thức ăn chủ yếu là 

thực vật nổi. 

*  Giai đoạn mysis: Bắt mồi chủ động, thức ăn chủ yếu là động vật nổi. tuy 

nhiên thực tế cho thấy mysis vẫn có khả năng ăn được tảo Silic. 

*  Giai đoạn Postlarvae: Pl bắt mồi chủ động, thức ăn chủ yếu là động vật nổi. 

*  Thời kỳ ấu niên đến trưởng thành: từ thời kỳ ấu niên, tôm thể hiện tính ăn của 

loài là ăn tạp thiên về thức ăn động vật. 
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1.3.4. đặc điểm lột xác 

Trong quá trình tăng trưởng, khi trọng lượng và kích thước tăng lên đến mức 

độ nhất định, tôm phải lột bỏ lớp vỏ cũ để lớn lên. Sự lột xác thường xảy ra vào ban 

đêm. Sự lột xác đi đôi với việc tăng thể trọng, cũng có trường hợp lột xác nhưng 

không tăng thể trọng. Khi quan sát tôm nuôi trong bể, hiện tượng lột xác xảy ra như 

sau: Lớp biểu bì giữa khớp đầu ngực và phần bụng nứt ra, các phần phụ của đầu 

ngực rút ra trước, theo sau là phần bụng và các phần phụ phía sau, rút ra khỏi lớp vỏ 

cứng, với động tác uốn cong mình toàn cơ thể. Lớp vỏ mới mềm sẽ cứng lại sau 1h-

2h với tôm nhỏ, 1-2 ngày đối với tôm lớn. Tôm sau khi mới lột xác, vỏ còn mềm 

nên rất nhạy cảm với môi trường sống thay đổi đột ngột. Trong quá trình nuôi tôm, 

thông qua hiện tượng này, có thể điều chỉnh môi trường nuôi kịp thời. 

Hormone hạn chế sự lột xác lột xác (MIH, molt - inhibiting hormone) được 

tiết ra do các tế bào trong cơ quan của cuống mắt, truyền theo sợi trục tuyến xoang, 

chúng tích luỹ lại và chuyển vào trong máu, nhằm kiểm tra chặt chẽ sự lột xác. Các 

yếu tố bên ngoài như ánh sáng, nhiệt độ, độ mặn, điều này có ảnh hưởng tới tôm 

đang lột xác.[15 ] 

1.3.5. Khả năng thích nghi với các điều kiện thủy lý, thủy hóa. 

Nhiệt độ thích hợp cho tôm sú nằm trong khoảng 25-300C, tốt nhất là từ 27-

290C. Ở nhiệt độ thấp hơn 250C tôm giảm ăn, sinh trưởng chậm. Nhiệt độ trong 

khoảng 30-33OC tôm sinh trưởng nhanh, thời gian lột xác nhanh nhưng dễ bị bệnh. 

Nhiệt độ lớn hơn 340C sẽ nguy hiểm cho tôm. Nhiệt độ còn ảnh hưởng trực tiếp đến 

tôm thông qua mối quan hệ giữa nhiệt độ nước với khả năng hòa tan oxy, sự chênh 

lệch nhiệt độ theo độ sâu, sự phân hủy mùn bã hữu cơ, ảnh hưởng đến hàm lượng 

các khí độc (H2S, NH3).[7] 

Độ mặn dường như ít ảnh hưởng hơn nhiệt độ đến sinh trưởng và tỷ lệ sống. 

Ở tôm sú độ mặn thích hợp cho trứng và ấu trùng là 30-35%o. Tuy nhiên, độ mặn 

>26%o vẫn có thể tốt cho các giai đoạn ấu trùng về sau. Theo Motoh, Pl tôm sú có 

thể sống 64% ở độ mặn 0%o và tỷ lệ sống khác nhau trong khoảng độ mặn từ 0- 
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38%o, tôm giống sống 100% ở 0%o và chết ở 52%o. Thực tế cho thấy tôm sú giai 

đoạn nuôi thịt sinh trưởng tốt ở độ mặn từ 5-25%o và có thể thấp hơn 5%o.[7] 

Khoảng pH thích hợp cho tôm sú là 6.5-9, nhưng tốt nhất là nên trong 

khoảng 7.8-8.2 và biến động ngày đêm không nên lớn hơn 0.5. Ảnh hưởng của pH 

đến tôm thường đi kèm với các yếu tố khác, trong đó mối quan hệ giữa pH và các 

khí độc như NH3, H2S nên cần quan tâm nhất.[7] 

Hàm lượng oxy hòa tan tốt nhất cho tôm sú là >5 mg02/l, càng gần bão hòa 

càng tốt. tôm sú trong thí nghiệm có thể chịu được hàm lượng DO: 1.2mg02/l 

(Motoh,1981) nhưng trong thực tế, nếu hàm lượng DO nhỏ hơn 3mg02/l đã ảnh 

hưởng rất lớn đến tôm [7]. 

Hợp chất của nitơ: trong nước hợp chất của nitơ trong nước tồn tại ở 3 dạng. 

Trong đó sự sinh trưởng của tôm sú không bị ảnh hưởng bởi hàm lượng NO3
-. Tuy 

nhiên cần lưu ý hàm lượng NO3
- trong nước cao thì cân bằng sẽ chuyển dịch sang 

N02
- và NH3 sẽ gây độc. Hàm lượng NH3  an toàn nên nhỏ hơn 0.1ppm [7]. 

Hàm lượng H2S an toàn cho tôm nên nhỏ hơn 0.03mg/l, tốt nhất là nhỏ hơn 

0.01mg/l. Đây là khí độc được lưu ý nhiều nhất trong nuôi tôm, đặc biệt là khi pH 

thấp.[7] 

Độ kiềm: Độ kiềm thích hợp cho tôm sú trong khoảng 20-150mgCaCO3/L, 

tốt nhất nên trong khoảng 80-150ppm. Độ kiềm cao trong khoảng thích hợp pH sẽ 

ổn định, thích hợp cho sinh vật nổi [7]. 

1.3.6. Đặc điểm về sinh sản 

1.3.6.1. Cơ quan sinh sản[7] 

* Cơ quan sinh dục đực: 

+ Cơ quan sinh dục đực bên trong gồm: Một đôi tinh hoàn và một đôi ống 

dẫn tinh.  

Đôi tinh hoàn trong suốt, không sắc tố, nằm ở mặt lưng vùng tim đến gan 

tụy. Đôi tinh hoàn tôm sú gồm có 6 thùy: gồm một đôi thùy trước và 5 đôi thùy bên. 

Các thùy nối với nhau ở mép trong và nối với ống dẫn tinh. 
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Ống dẫn tinh: bao gồm 4 phần: Ống gần tâm, ống dẫn giữa, ống phần xa, túi 

tinh. Khi tôm đực thành thục ta có thể thấy rõ đôi túi tinh trắng đục ở gốc chân bò 5. 

 

 

 
Hình 7: Cơ quan sinh dục đực bên trong và tinh trùng tôm sú (P. monodon) 

(Trần Minh Anh, 1989) 

1. Tinh hoàn 

2. Ống dẫn gần tâm 

3. Ống dẫn giữa 

4. Ống dẫn phần xa 

5. Túi chứa túi tinh 

6. Tinh trùng 

+ Cơ quan sinh dục đực bên ngoài: Gồm Petasma và đôi phụ bộ đực. 

Petasma do hai nhánh trong của đôi chân bụng một biến thành. Mép trong hai nửa 

của Petasma không thực sự dính liền mà chỉ kết dính nhờ các móc nhỏ móc lồng 

vào nhau ở mép giữa, Petasma có nhiệm vụ chuyển tinh trùng vào Thelecum của 

con cái; bộ phụ do hai nhánh trong của đôi chân bò 2 hình thành. Bộ phụ đực tham 

gia vào việc chuyển giao tinh nang, và ở tôm sú bộ phụ đực có hình trái xoan. 
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Hình 8:Cơ quan sinh dục đực bên ngoài (Bray, 1992; Trần Minh Anh, 1989) 

1. Lỗ phóng tinh (gốc chân bò 5) 

2. Chân bò 5 

3. Petasma 

4. Nhánh ngoài chân bụng 1 

5. Bộ phụ đực 

6. Đốt gốc chân bụng 2 

* Cơ quan sinh dục cái: : Cô quan sinh duïc phuï cuûa toâm caùi laø Thelycum. 

Thelycum naèm giöõa goác cuûa  ñoâi chaân boø thứ tư và thöù naêm. Thelycum goàm 1 

taám giöõa vaø 2 taám beân, laø nôi nhaän vaø löu giöõ caùc boù tinh truøng. Cô quan sinh 

duïc cuaû toâm caùi laø moät ñoâi buoàng tröùng phaân thuøy vaø oáng daãn tröùng. OÁng daãn 

tröùng môû ra ôû goác ñoâi chaân boø thöù  ba.[7] 
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Hình 10: Các giai đoạn phát triển Thelecum của tôm sú (Quinitio,1993) 

 

Caùc giai ñoaïn phaùt trieån buoàng tröùng: 

Buoàng tröùng toâm suù phaùt trieån qua 5 giai ñoaïn: 

- Giai ñoaïn I: Giai ñoaïn chöa phaùt trieån, buoàng tröùng nhoû, maûnh, trong suoát, 

khoâng theå nhìn thaáy qua lôùp voõ. 

- Giai ñoaïn II: Giai ñoaïn ñang phaùt trieån, buoàng töùng baét ñaàu lôùn leân traûi roäng ra 

trong khoang giaùp ñaàu ngöïc, chaïy doïc phía treân ruoät, tôùùi ñuoâi. Buoàng tröùng hôi 

coùù maøu xanh oâ liu. 

- Giai ñoaïn III: Buoàng tröùng daøy,  traûi roäng ra  phía tröôùc,  deã nhìn thaáy qua lôùp 

voû. màu sắc xanh hoặc xanh xám 

- Giai ñoaïn IV: Giai ñoaïn chín, buoàng tröùng coù maøu xanh oâ liu ñaäm, laáp ñaày 

khoaûng troáng phía treân vaø trong khoang  ñaàu ngöïc, phaân thuøy roõ  ôû ñoát buïng 1. 

- Giai ñoaïn V: Giai ñoaïn vöøa ñeû xong, buoàng tröùng nhaõo, coù maøu xaùm. Nhieàu 

ngöôøi cho raèng giai ñoaïn naøy töông töï giai ñoaïn I. 

 

ap- Tấm trước 
mp- Tấm giữa 
lp- Tấm bên 

p- Chân ngực 



 17 

 

 

 

Hình 11:Cấu tạo và các giai đoạn phát triển buồng trứng tôm he (Trần Minh 

Anh, 1989) 

 

1.3.6.2. tập tính và mùa vụ sinh sản: 

Khi bắt đầu tham gia sinh sản, tôm sú di cư ra vùng biển khơi để đẻ trứng. 

trứng sau khi nở thành ấu trùng được sóng gió và thủy triều đưa vào vùng triều và 

vùng cửa sông để sinh trưởng và phát triển  

Tôm sú hầu như sinh sản quanh năm nhưng có 2 mùa chính là từ tháng 3 

đến tháng tư và từ tháng 7 đến tháng 8.  

Trong tự nhiên, bãi đẻ của tôm sú ở các vùng nước có độ sâu trong khoảng 

20-70m, thành phần chất đáy gồm cát thô (0.1%), cát vừa (11.9%), cát rất mịn 

(77.6%), phù sa (6.4%), sét (4%), đáy có màu xám, nhiệt độ nước từ 27-290C, độ 

mặn 33-36%o.[7] 

 

a- Thùy trước 
b- Thùy bên 
c- Thùy bụng 
1. Giai đoạn 1 
2. Giai đoạn II 
3. Giai đoạn III 
4. Giai đoạn IV 
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1.3.6.3. Hieän töôïng giao vó và đẻ trứng ôû toâm suù: 

Khi toâm caùi vöøa loät xaùc, toâm ñöïc thöôøng giao vó, ñöa tinh  cho toâm caùi. 

Caùc boù tinh, vôùi söï giuùp  ñôõ cuûa Petasma seõ ñöôïc ñöa vaøo Thelycum.  

 

Hinh 12: Tập tính giao vĩ của tôm sú: 

a. Con cái bơi nên, con đực bơi song song phía dưới. 

b. Con đực quay bụng áp vào con cái đang bơi phía trên. 

c. Con đực quay lại vuông góc với con cái. 

d. Con đực thân cong hình chữ U xung quanh con cái đồng thời búng mạnh đầu 

vào đuôi.  

Hoạt động giao vĩ của tôm thường diễn ra vào ban đêm. Trước khi đẻ tôm 

hay bò, bơi quanh bể, khi đẻ sẽ bơi lên tầng mặt, nghiêng thân bơi thành hình vòng 

tròn, khi đẻ thì 3 đôi chân ngực 3, 4, 5 giữ chặt lấy nhau hoạt động theo nhịp đóng 

mở để giúp cho việc thải trứng và tinh trùng. Các đôi chân bơi hoạt động tích cực để 

bơi đẻ, xáo trộn trứng tránh trúng bị dính trùm,. Trứng đẻ từ lỗ đẻ ở gốc chân bò 3, 

cùng  với sự bơi về phía trước thì trứng chảy ngược về phía sau tạo thành một làn 

trắng đục hơi xanh. 

1.3.6.4. Sức sinh sản. 

Số trứng đẻ tùy thuộc vào kích thước, khối lượng tôm mẹ. Trong sinh sản 

nhân tạo người ta phải tiến hành cắt mắt tôm mẹ để chúng thành thục sinh dục. Tôm 

trong đầm nuôi vỗ thường cho ít trứng và chất lượng tôm giống kém hơn so với tôm 

bắt ngoài tự nhiên. Sức sinh sản tôm sú là khoảng  200.000-1200.000 trứng. 
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1.3.6.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến sức sinh sản của tôm sú. 

Gồm các yếu tố bên trong và bên ngoài. Các yếu tố bên trong là các 

hoocmon, các tuyến nội tiết điều khiển sự sinh sản như: phức hệ cơ quan X-tuyến 

nút, não và hạch ngực, buồng trứng cơ quan Y….Một số hoocmon gốc steroid. Các 

yếu tố bên ngoài như các yếu tố về môi trường: ánh sáng, nhiệt độ nước, độ mặn, 

chế độ dinh dưỡng, chế độ thủy chiều…[7]. 

2. Tình hình nuôi tôm ở thế giới và Việt Nam 

2.1. Tình hình nuôi tôm trên thế giới 

Nghề nuôi tôm trên thế giới đã xuất hiện cách đây vài thế kỷ, nhưng kỹ thuật 

hiện đại chỉ mới xâm nhập vào nghề nuôi từ những năm 1930 thế kỷ 20, khi tiến sĩ 

Motosaku Fujinaga công bố công trình nghiên cứu về sản xuất giống nhân tạo loài 

tôm he nhật bản (Penaeus japonicus) và mãi đến năm 1964 quy trình về sản xuất 

tôm bột mới được hoàn thành. Từ đó nghề nuôi tôm mới bắt đầu phát triển một cách 

nhanh chóng và thật sự bùng nổ vào thập niên 80 khi con tôm sú sản xuất ra với số 

lượng lớn[6]. Nhờ chủ động được nguồn giống nên nghề nuôi ngày càng phát triển 

với nhiều hình thức nuôi khác nhau, vì thế sản lượng tôm trên thế giới tăng dần và 

đạt 60.200 tấn vào năm 1997. Tôm sú là loài có sản lượng đánh bắt và nuôi hàng 

đầu trên thế giới. Theo thống kê của tổ chức Nông Lương thế giới (Food 

Agriculture Organization-FAO), sản lượng tôm sú năm 1997 chiếm 52% sản lượng 

tôm nuôi trên thế giới, Đông Nam Á là vùng dẫn đầu chiếm 53.7% tổng sản lượng 

tôm toàn thế giới trong tổng số 54 quốc gia có ngành công nghiệp nuôi tôm phát 

triển  

Do nhu cầu thị trường ngày càng cao nên nghề nuôi tôm ngày càng phát triển 

và được cải tiến . hình thức nuôi công nghiệp đã cung cấp hơn 1/3 sản lượng tôm 

nuôi nhưng diện tích chỉ chiếm 5% tổng diện tích nuôi. Điều đó chứng tỏ rằng nuôi 

tôm sú công nhiệp đã mang lại hiệu quả cao cho người nuôi, tạo ra lượng tôm lớn 

cho nhu cầu xuất khẩu 

Lợi nhuận cao trong nghề nuôi tôm có thể đạt 50-80% tổng doanh thu, nó đã 

tác động đến chính sách phát triển của các nước có tiềm năng nuôi tôm, phát triển 
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nuôi tôm công nhiệp đối với các nước có nghề nuôi tôm phát triển. Hiện nay, trên 

thế giới có trên 60 quốc gia nuôi tôm tập chung thành hai khu vực chính là Nam Mỹ 

(các nước tây bán cầu) và Đông Nam Á (các nước đông bán cầu). Các quốc gia 

Đông Nam Á với điều kiện thiên nhiên ưu đãi và ứng dụng nhanh về khoa học kỹ 

thuật vào sản xuất nên sản lượng tôm chiếm đến 80% tổng sản lượng tôm trên thế 

giới. Các nước có sản lượng lớn như là Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia,Ấn Độ, 

Banglades, Việt  Nam [2]. 

Bảng 4: Sản lượng tôm sú thế giới năm 2001 

Quốc gia Sản lượng (tấn) 

Thái Lan 276.000 

Indonexia 103.603 

Ấn Độ 97.100 

Việt Nam 50.000 

Philippin 40.698 

Malaixia 26.352 

Đài Loan 2.459 

Tổng Số 615.207 

Nguồn: thông tin truyên đề, bộ thủy sản số 4 năm 2003 

2..2. Tình hình nuôi tôm ở việt Nam. 

Ở Việt Nam nghề nuôi tôm là nghề truyền thống có từ lâu, nuôi tôm với hình 

thức quảng canh cổ truyền, bán thâm canh với con giống tự nhiên. 

Theo tổng kết “hội thảo khoa học kỹ thuật về nuôi tôm” lần thứ nhất năm 

1987 thì ở nước ta có trạm nghiên cứu NTTS nước lợ (sau là Viện Nghiên Cứu Hải 

Sản) và trường Đại Học Thủy Sản (nay là Đại Học Nha Trang) nghiên cứu cho tôm 

he sinh sản nhân tạo với đối tượng tôm he P. merguiensis (tôm thẻ, tôm bạc) và 

Metapenaeusensis (tôm rảo, tôm đất) tại Quý Kim – Bãi Cháy vào năm 1971, nhưng 

ấu trùng chỉ phát triển đến giai đoạn zoea, còn ít chuyển sang mysis. 

. 
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Năm 1981-1987 được sự giúp đỡ của FAO và viện nghiên cứu thủy sản nước 

lợ Hải Phòng, trại tôm giống Quy Nhơn bắt đầu cho đẻ và ương thành công đối 

tượng tôm thẻ (p. merguiensis) và tôm sú (P. monodon). Đến năm 1990 cả nước đã 

có 500 trại sản xuất giống tập chung, chủ yếu ở miền Trung, các trại sản xuất giống 

thời kỳ này có công xuất thấp, khoảng 1-5 triệu PL15/năm. Theo nguyễn chính 

(1995), năm 1994, cả nước sản xuất khoảng 1 tỷ tôm PL15. Số trại sản xuất trên cả 

nước cũng tăng nên đến 2.086 trại vào năm 1998 và hiện nay nước ta có khoảng 

4000 cơ sở sản xuất tôm giống với tổng công xuất 15 tỷ PL15. Các tỉnh Nam Trung 

Bộ vốn đi đầu về sản xuất tôm giống hiện nay vẫn là nguồn cung cấp giống chủ lực 

cho vùng và cả nước. 

Về nuôi thương phẩm, năm 1999 Việt Nam đứng hang thứ 5 trên thế giới về 

sản lượng nuôi tôm, năm 2008 xuất khẩu tôm việt nam đạt 477,3 triệu USD, đối 

tượng chủ yếu là tôm sú (P.monodon) (với 301.634.441 USD) [số liệu của hải quan 

Việt Nam], năm 2008 nuôi tôm nước lợ cả nước trên 600 nghìn hecta đạt sản lượng 

380 nghìn tấn, chủ yếu là tôm sú theo các phương thức thâm canh, bán thâm canh 

và quảng canh cải tiến, trong đó phần lớn là nuôi quảng canh cải tiến. Ngoài đối 

tượng tôm sú ra, ở các tỉnh ven biển từ miền Trung trở ra phía Bắc đã nuôi tôm thẻ 

chân trắng khá thành công trên những diện tích nuôi tôm sú trước đây luôn bị dịch 

bệnh. Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng là hơn 14 nghìn hecta đạt sản lượng 41 

nghìn tấn. Số lượng tôm giống sử dụng nuôi là hơn 20 tỷ tôm sú và 15 tỷ tôm thẻ 

chân trắng. 

3.  Tình hình dịch bệnh và những nghiên cứu tạo ra nguồn tôm giống sạch 

bệnh trên thế giới và Việt Nam. 

Dịch bệnh đang là một trong những mối đe dọa cho sự tồn tại của nghề nuôi 

giáp xác, cụ thể là nghề nuôi tôm. Khi tốc độ NTTS ngày càng nhanh, đặc biệt là 

nghề nuôi tôm từ hình thức nuôi quảng canh cải tiến đến bán thâm canh thì dịch 

bệnh ngày càng lớn do ô nhiễm môi trường, con giống kém,…Trong đó nguyên 

nhân đầu tiên là do tôm giống bị bệnh, các bệnh xảy ra cho tôm chủ yếu là bệnh 

virut đốm trắng (WSSV)., bệnh MBV, bệnh do ký sinh trùng, do dinh dưỡng và gần 
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đây xuất hiện bệnh phân trắng và teo gan ở một vài nơi. Từ những thực trạng đó, 

nhằm phát triển và duy trì ngành nuôi tôm công nghiệp mà trên thế giới cũng như 

Việt Nam đã có những công trình nghiên cứu tạo ra nguồn tôm giống sạch bệnh đáp 

ứng nguồn giống tốt cho người nuôi như: 

+  Giữa những năm 70 đã nuôi thành công đàn tôm sú giống sạch bệnh với 

nguồn tôm mẹ ương từ hậu ấu trùng nên đến thành thục và cho đẻ, ương ấu trùng 

theo quy trình khép kín. Nghiên cứu này đã kiểm soát được bệnh từ tôm bố mẹ. 

+  Hiện nay ở mỹ và nhật đang nghiên cứu để sản xuất ra một đàn tôm sú 

giống không nhiễm MBV bằng cách trứng tôm đã được rửa và ấp trong nguồn nước 

đã được xử lý bằng Benzal Konium Chlorine (BKC) hoặc Ozon. Các tác giả cũng 

cho thấy các chất sát trùng không ảnh hưởng tới tỷ lệ nở của trứng và tỷ lệ sống của 

ấu trùng. 

+  Hiện nay, Công ty Moana (Mỹ) đã sản xuất được tôm sú giống sạch bệnh 

đưa vào Việt Nam nhưng giá thành cao và không có ý định chuyển giao công nghệ 

sản xuất tôm giống sạch bệnh cho Việt Nam. Công ty Moana, chuyên về các giải 

pháp kỹ thuật tiên tiến đối với tôm nuôi, sẽ chuyển ấu trùng tôm sú từ Hawai đến 

Việt Nam để nuôi thành đàn tôm bố mẹ, từ đó sẽ sản xuất tôm giống chất lượng cao 

cung cấp cho ngành nuôi tôm ở Việt Nam. 

+  Ở Việt Nam: Chương trình gia hóa khép kín vòng đời và sản xuất tôm sú 

bố mẹ và tôm sú giống sạch bệnh đã được triển khai tại Viện Nghiên Cứu Nuôi 

Trồng Thủy Sản II từ tháng 06/2004 đến tháng 12/2008 trên cơ sở 2 đề tài nghiên 

cứu (đề tài nhánh cấp Bộ và đề tài cơ sở cấp Viện) và phối hợp với nguồn kinh phí 

và chương trình Nghiên cứu sinh của ThS. Nguyễn Duy Hòa tại Đại học Ghent, Bỉ 

(tài trợ bởi Tổ chức Hợp Tác Phát Triển Các Trường Đại học Flemish – VLIR, Bỉ). 

Năm 2007, chương trình đã nghiên cứu thành công trong việc khép kín vòng đời 

tôm sú bố mẹ trong bể nuôi tuần hoàn kín, và sản xuất được sản lượng lớn tôm bố 

mẹ sạch bệnh và tôm sú giống gia hóa. Hơn 300 cặp tôm bố mẹ sạch bệnh và 7 triệu 

tôm sú giống gia hóa PL-15 đã được sản xuất trong năm 2008. 
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Có rất nhiều đề tài nghiên cứu tạo nguồn tôm giống sạch bệnh nhưng hiện 

nay vẫn chưa được áp dụng nhiều, do chi phí tạo ra cao không phù hợp cho các trại 

giống vừa và nhỏ hoặc khó áp dụng do không có điều kiện 

4. Tình hình nuôi tôm tại tỉnh bình thuận 

Là tỉnh được phân công vào vùng kinh tế miền Đông Nam Bộ, có mối liên hệ 

chặt chẽ với vùng Đông Nam Bộ và nằm trong khu vực ảnh hưởng của ĐB Kinh tế 

trọng điểm phía Nam . Phía Bắc giáp Lâm Đồng và Ninh Thuận, phía Tây giáp Tỉnh 

Đồng Nai, Tây Nam giáp Bà Rịa - Vũng Tàu, đông và đông Nam giáp Biển Đông 

với đường bờ biển dài 192 km. Ngoài khơi có đảo Phú Qúy cách thành phố Phan 

Thiết 120 km. 

Đồi cát và cồn cát ven biển chiếm 18,22% diện tích tự nhiên phân bố dọc ven 

biển từ Tuy Phong đến Hàm Tân; rộng lớn nhất là ở Bắc Bình: dài khoảng 52 km, 

rộng 20 km. Địa hình chủ yếu là những đồi lượn sóng.  

Với tiềm năng như vậy rất tốt để phát triển nghề nuôi tôm. Thời gian vừa qua 

Bình Thuận đã trở thành trung tâm sản xuất tôm giống, cung ứng tôm giống lớn 

nhất cả nước. Năm 2006, công suất bể ương trong toàn tỉnh là 49000 m3, đạt sản 

lượng 5,2 tỷ PL, gấp 2,2 công suất, và gấp 3,2 lần sản lượng so với năm 2001. 

Thành phố Phan Thiết và huyện Tuy Phong đã trở thành 2 vùng sản xuất giống tập 

chung. Điển hình tại Tuy Phong nhiều cơ sở đăng ký mở rộng sản xuất có su hướng 

chuyển dịch sang vùng quy hoạch Vĩnh Tân, Chí Công. Dự báo trong thời gian tới, 

nhu cầu tôm sú giống của các tỉnh Miền Tây Nam Bộ rất cao, nên tỉnh đã xác định 

đây là sản phẩm chủ lực đến năm 2010 [15] 

Bảng 5: Phân bổ diện tích nuôi tôm trên các địa bàn đến 2010 
(nguồn: 2007. Website của sở thủy sản bình thuận.htm) 

  Năm 2000 Năm 2005 Năm 2010 

Toàn Tỉnh 352 3.000 4.000 

1. Tuy Phong 79 2.000 2.500 

2. Bắc Bình 18 250 500 
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3. Hàm Thuận Bắc 15 15  

4. Phan Thiết 50 50  

5. Hàm Thuận Nam 80 180 180 

6. Hàm Tân 110 500 820 
  

Bảng 6: Mục tiêu sản xuất đến năm 2010 

(nguồn: 2007. Website của sở thủy sản bình thuận.htm) 

Sản phẩm nuôi Đơn vị tính Năm 2000 Năm 2005 Năm 2010 

 Tôm thịt Tấn 550 9.000 20.000 

 Tôm giống Tr.Post 700 2.500 3.000 

 Cá nước ngọt Tấn 730 1.700 2.500 
  

Hiện nay sản xuất tôm giống ở tỉnh thống kê 9 tháng/2008 đã kiểm dịch 
và xuất bán 3,6 tỷ Pl vượt kế hoạch đặt ra. Hiện tỉnh Bình Thuận có 168 cơ sở 
sản xuất tôm giống trong đó có 157 cơ sở sản xuất tôm sú và 11 cơ sở sản xuất 
giống tôm thẻ chân trắng.[13] 

Hiện nay tôm sú giống Bình Thuận đang có thị phần không nhỏ tại các 
tỉnh Miền Tây Nam Bộ. Bên cạnh đó tôm giống của các tỉnh như Ninh Thuận, 
Khánh Hòa cũng vào thị trường này nên việc giữ thương hiệu tôm giống Bình 
Thuận rất là khó khăn. Để đạt kế hoạch về sản lượng tôm giống năm 2010, tỉnh 
đã đã khuyến khích cho các cơ sở áp dụng khoa học tiến bộ vào sản xuất. Và 
hiện tỉnh đang có kế hoạch thành lập hiệp hội tôm giống Bình Thuận để giúp đỡ 
phát triển nghề tôm giống.[13] 
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PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 

1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

- Thời gian thực hiện ngày 10/3-13/6. 

-    Địa điểm thực tập: Công ty TNHH Nhân Anh – xóm 7, Vĩnh Tân, Tuy Phong 

, Bình Thuận 

 

Hình 13: Tỉnh Bình Thuận 
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2. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là tôm sú Penaeus monodon Fabricius, 1798 

3. Sơ đồ khối nội dung nghiên cứ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Hình 14 : Sơ đồ khối 

Kỹ thuật sản xuất giống tốm sú sạch bệnh 

Hệ thống 
công trình 
và trang 
thiết bị trại 
Kỹ thuật 
xử lý nước 
và chuẩn bị 
bể nuôi 

Kỹ thuật 
tuyển 
chọn và 
sinh sản 
nhân tạo 
tôm bố 
mẹ 

Kỹ thuật 
ương, chăm 
sóc và quản 
lý bể ương 
nuôi ấu 
trùng 

Các phương 
pháp đánh 
giá chất 
lượng ấu 
trùng tôm 
tôm sạch 
bệnh thông 
qua xét 
nghiệm  

- Hệ thống công 
trinh: hệ thống bể 
ương, hệ thống bể 
xử lý nước, hệ 
thống bể nuôi vỗ 
và cho đẻ tôm mẹ, 
hệ thống cung cấp 
khí…, và các 
trang thiết bị khác 
- Kỹ thuật chuẩn 
bị bể và xử lý 
nước 
 

- Kỹ thuật tuyển 
chọn tôm bố 
me. 
- Kỹ thuật nuôi 
vỗ và cho đẻ 
- Kỹ thuật ấp 
trúng. 
- Kỹ thuật thu 
và vận chuyển 
Nauplius 

- Kỹ thuật ương  
- Kỹ thuật quản 
lý, chăm sóc bể 
ương ấu trung 
- Xác định các 
giai đoạn biến 
thái ấu trùng 
- Xác định tỷ lệ 
sống của ấu 
trùng,  
- Biện pháp 
phòng trị bệnh 
của ấu trùng 

Kết luận và đề xuất ý 
kiến 

 Đánh giá 
hiệu quả 
kinh tế 

 Đánh giá 
hiệu quả 
kinh tế 
của vụ 
ương 
nuôi 

Kỹ thuật sản xuất giống tốm sú sạch bệnh Kỹ thuật sản xuất giống tốm sú sạch bệnh 

Hệ thống 
công trình 
và trang 
thiết bị trại 
Kỹ thuật 
xử lý nước 
và chuẩn bị 
bể nuôi 

Kỹ thuật 
tuyển 
chọn và 
sinh sản 
nhân tạo 
tôm bố 
mẹ 

Kỹ thuật 
ương, chăm 
sóc và quản 
lý bể ương 
nuôi ấu 
trùng 

 Đánh giá 
chất lượng ấu 
trùng tôm 
tôm sạch 
bệnh thông 
qua xét 
nghiệm, cảm 
quan 

- Hệ thống công 
trinh: hệ thống bể 
ương, hệ thống bể 
xử lý nước, hệ 
thống bể nuôi vỗ 
và cho đẻ tôm mẹ, 
hệ thống cung cấp 
khí…, và các 
trang thiết bị khác 
- Kỹ thuật chuẩn 
bị bể và xử lý 
nước 
 

- Kỹ thuật tuyển 
chọn tôm bố 
me. 
- Kỹ thuật nuôi 
vỗ và cho đẻ 
- Kỹ thuật ấp 
trúng. 
- Kỹ thuật thu 
và vận chuyển 
Nauplius 

- Kỹ thuật ương  
- Kỹ thuật quản 
lý, chăm sóc bể 
ương ấu trung 
- Xác định các 
giai đoạn biến 
thái ấu trùng 
- Xác định tỷ lệ 
sống của ấu 
trùng,  
- Biện pháp 
phòng trị bệnh 
của ấu trùng 

Kết luận và đề xuất ý 
kiến 
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4. Phương pháp thu thập số liệu. 

4.1. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp. 

Thu ngay tại nơi thực tập thông qua phỏng vấn, hỏi trực tiếp cán bộ kỹ thuật, 

tự thu như: số liệu về môi trường, định lượng ấu trùng,…, Điều kiện hiện tại của 

công ty…. 

4.2. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 

Thu qua sách báo, tài liệu, những công trình nghiên cứu trước có liên quan 

như: Điều kiện tự nhiên của nơi thực tập, các số liệu về khí tượng thủy văn (chủ yếu 

là lịch thủy triều), các bài báo cáo, các bài kỹ thuật nuôi….. 

4.3. Xác định các yếu tố môi trường 

gồm có nhiệt độ, độ mặn, pH. 

Bảng 7: xác định các yếu tố môi trường 

Yếu tố Dụng cụ đo Thời gian đo Độ chính xác 

Nhiệt độ (oC) Nhiệt kế bách phân 1 

Độ mặn (S%o) Tỷ trọng kế 1 

pH TEST pH 

Sáng: 6-7 giờ 
Chiều: 13-14 giờ 

0.5 
 

4.4. Xác định các yếu tố sinh học: 

* Phương pháp xác định tỷ lệ sống của tôm. 

Số lượng ấu trùng được ước lượng vào đầu mỗi giai đoạn 

 Phương pháp ước lượng bằng thể tích: 

bước 1: Tính thể tích. Thể tích trong bể được tính theo công thức: 

V= D.R.H/1000 

Trong đó 

V: Thể tích bể (lit) 

D: Chiều dài bể (cm) 

R: Chiều rộng bể (cm) 

H: Chiều cao mực nước (cm) 
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Bước 2: Thu mẫu và đếm mẫu: dụng cụ thu mẫu là cốc thủy tinh 300ml 

Ta tiến hành thu 3 mẫu bất kỳ trong bể, mỗi lần ta thu khoảng 100 ml 

D=10 * (n1 + n2 +n3)/3 

Trong đó: 

n1, n2, n3: Số lượng ấu trùng trong 5 lần đếm 

D: Mật độ ấu trùng trong 3 lần đếm (con/ lít) 

bước 3: Ước lượng số lượng ấu trùng trong bể theo công thức. 

N=D*V (con) 

Trong đó 

N: Là số lượng ấu trùng trong bể (con) 

D: Mật độ trung bình của ấu trùng trong một lit nước (con/ lít) 

V: Thể tích nước của bể (lít) 

 Phương pháp so màu: chỉ dùng khi xuất Pl 

 Phương pháp xác định tỷ lệ sống của ấu trùng: theo công thức sau: 

tls=A1*100/A2  (%) 

trong đó:  

tls: Tỉ lệ sống của ấu trùng qua mỗi giai đoạn (%) 

A1: Số lượng ấu trùng đầu giai đoạn trước  

A2: Số lượng ấu trùng đầu giai đoạn sau 

* Xác định tỷ lệ nở: bằng công thức 

TLN= B1*100/B2 (%) 

Trong đó:  

TLN: Tỉ lệ nở (%) 

B1: Số trứng đã thụ tinh 

B2: Số lượng Nau nở ra 

* Định lượng trứng giống như định lượng ấu trùng: định lượng ngay lúc tôm 

đẻ xong vì để lâu trứng tôm sẽ chìm hết xuống đáy: công thức: 

N1=D1*V1 (trứng) 
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Trong đó:  

N1: Số lượng trứng đẻ ra ( trứng) 

D1: Số lượng trứng trong một lít nước ( trứng/lit) 

V1: Thể tích nước bể đẻ (lít) 

* Xác định thời gian chuyển giai đoạn: Công thức: 

T= T1-T2 (giờ) 

T: Thời gian chuyển giai đoạn (giờ) 

T1: Thời gian xuất hiện 50% ấu trùng ở giai đoạn trước 

T2: Thời gian xuất hiện 50% ấu trùng ở giai đoạn sau  

* Khối lược của tôm mẹ: Cân theo cân đồng hồ (6kg) 

* Chiều dài tôm mẹ: được đo bằng thước kẻ 30cm: Đặt tôm mẹ nên một tờ dấy 

oli có dòng kẻ, rồi tiến hành đo.  

* theo dõi tình trạng sức khỏe ấu trùng:  

Dùng cốc thủy tinh múc ấu trùng trong bể, đưa ra ánh sáng quan sát hoạt động 

bơi lội và bắt mồi của ấu trùng.  

Quan sát cặn và tình trạng tình trạng ô nhiễm khi siphon để đánh giá mức độ ô 

nhiễm bể 

Kiểm tra đánh giá lượng thức ăn thừa trong hồ từ đó có thể điều chỉnh thức ăn 

và đánh giá tình trạng băt mồi của ấu trùng 

* Công thức hạ độ mặn: 

V1= V*(N-N2)/(N1-N2) 

V2= V-V1 hay V=V1+V2 

Trong đó:  

V:Tổng khối lượng nước sau khi pha trộn có độ mặn N 

V1: Thể tích nước có độ mặn N1 

V2: Thể tích nước có độ mặn thấp N2 

N: hằng số độ mặn theo thể tích nước 

4.5.Phương pháp xử lý số liệu. 

Sử dụng phần mềm excel 
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PHẦN 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 

LUẬN 

1. Vài nét về cơ sở thực tập 

1.1. Điều kiện tự nhiên của cơ sở thực tập 

Bình Thuận là tỉnh được phân công vào vùng kinh tế miền Đông Nam Bộ, 

có mối liên hệ chặt chẽ với vùng Đông Nam Bộ và nằm trong khu vực ảnh hưởng 

của ĐB Kinh tế trọng điểm phía Nam . Phía Bắc giáp Lâm Đồng và Ninh Thuận, 

phía Tây giáp Tỉnh Đồng Nai, Tây Nam giáp Bà Rịa - Vũng Tàu, đông và đông 

Nam giáp Biển Đông với đường bờ biển dài 192 km. Ngoài khơi có đảo Phú Qúy 

cách thành phố Phan Thiết 120 km. 

Bờ biển chạy dọc theo hướng Bắc - Nam. Trại sản xuất được công ty xây 

dựng từ 1/2007 ở xóm 7- Tuy Phong – Bình Thuận. Địa hình biển chủ yếu là đá sỏi 

và sản hô. Chế độ thủy chiều ở đây là nhật chiều không đều, hàng tháng có 18 ngày 

nhật triều và 10 - 12 ngày bán nhật triều, biên độ thủy triều dao động từ  50 - 80cm 

lúc nước ròng và từ 126 – 160 cm lúc nước cường, mực nước lên cao nhất có thể 

lên tới 1.8 m. Khu vực nghiên cứu có lượng mưa rất nhỏ, là vùng chuyển tiếp giữa 2 

chế độ mưa duyên hải Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Lượng mưa trung bình là 700 

mm. Mùa mưa không ổn định, thời gian mưa có thể là tháng 5 hoặc tháng 9, kết 

thúc vào tháng 10 hoặc tháng11, có năm không xuất hiện được mùa mưa (các tháng 

liên tục có lượng mưa trên 100 mm). Ở vùng biển Tuy Phong dưới ảnh hưởng của 2 

mùa rõ rệt: từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau có gió Đông Bắc, từ tháng 4 đến tháng 

9 có gió Tây Nam. Nhiệt độ ở đây tương đối cao và ổn định, dao động từ 23-34oC, 

nhiệt độ ít khi xuống thấp tới 26oC, nhiệt độ trung bình năm là 27.1oC.  

1.2. Tình hình sản xuất của trại. 
Công ty TNHH Nhân Anh (Dai Nam Co.LTD – DN Co.LTD). Công ty đặt trụ sở ở 

xóm 7 - Vĩnh Tân - Tuy Phong - Bình Thuận, công ty được thành lập ngày 26/1/2007. 

Công ty do anh Châu Minh Vũ làm giám đốc. Chuyên sản xuất giống tôm các loại 

cung cấp cho thị trường chính là các tỉnh Tây Nam Bộ: Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, 
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Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang… Ngoài ra còn một số tỉnh phía băc như: Nghệ 

An, Hải Phòng, Quảng Ninh. 

Mặt hàng chính của công ty chủ yếu là tôm sú giống bình quân là 300 triệu pl/ năm, 

đến năm 2009 công ty tiến hành mở rộng sản xuất mặt hàng tôm thẻ: nuôi vỗ, sinh sản 

nhân tạo tôm thẻ bố mẹ và ương ấu trùng tôm thẻ( chủ yếu cung cấp cho các tỉnh phía bắc, 

và một số tỉnh phía nam). 

Văn phòng chính đặt ở khu A gồm phòng kinh doanh, phòng kế toán, phòng giám 

đốc. Trong ban điều hành tất cả gồm 10 người, còn công nhân kỹ thuật là 30 người 

Công ty có 10 trại sản xuất giống, gồm 18 bể ương ấu trùng 7.2m3. Chia làm 3 khu: 

A, B, C. Mỗi trại đều có bể đẻ, bể nuôi vỗ tôm bố mẹ (2 bể nuôi vỗ, 6 bể đẻ/ 1 khu). 

Công ty nằm ở một vùng rất thuận lợi cho việc sản xuất giống. Nguồn nước rất 

sạch sẽ, tốt do địa hình chủ yếu là đá sỏi và san hô, độ mặn (30-32%o), nhiệt độ không khí 

trung bình hàng năm là 27.10C, rất ổn định định 

2.Vài nét về mô hình trại 
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Hình 15: Sơ đồ trại sản xuât 

 
chú thích: 01: Khu nhà ở, tiếp khách 3 phòng            

03: Nhà tắm, vệ sinh  

02: Nhà để máy phát điện 

10,11,14: Khu bể nắng 

06: Khu bể ương tôm thẻ 

04: Phòng giám đốc 

05: Khu bể ương tôm sú                 

07, 08: Khu nuôi vỗ và cho đẻ tôm sú bố me. 

09: Bể chứa nước ngọt                             

12,13: Bể chứa nước, bể lọc tinh 

15: Nhà cho công nhân ở gồm 3 phòng 

16: Khu cho nuôi vỗ và cho đẻ tôm thẻ bố mẹ 

17: Hố ga chứa và xử  lý nước thải 

18: Bể lọc nước ngọt 

19: Bể lọc cơ học (lọc thô) 

                                  
 
Cổng         
 
 
 
 
 
Đường 

đi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biển 01 

03 02
1 
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3. Hệ thống công trình và trang thiết bị của trại 

3.1. Hệ thống bể ương ấu trùng 

 
Hinh 16: Hệ thống bể ương ấu trùng 

 

Trại có tổng cộng là 28 bể ương ấu trùng, bể hình vuông. Chia đều làm 2 khu: 

khu ương tôm thẻ 14 bể 6m3, khu ương tôm sú có 14 bể 7m3. 

3.2. Hệ thống bể nuôi vỗ và cho đẻ tôm mẹ. 

Gồm 8 bể: trong đó:  

2 bể nuôi vỗ hình chữ nhật với kích thước 2m*2m*1m 

4 bể cho đẻ hình chữ nhật với kích thước 1.8m*1.2m*1m  

2 bể cho đẻ hình vuông có kích thước 1.2m*1.2m*1m. 

3.3 Hệ thống bể lắng và xử lý nước 

* Bể lắng: Có 3 bể xi măng với kích thước mỗi bể là 40m3, ở đây thì bể lắng 

đồng thời cũng là bể xử lý nước. Bể được xây dựng ngoài trời  

* Bể lọc:  trại sử dụng bể lọc cát và lọc nước bằng phương pháp tầng lọc ngược 

có 3 bể lọc. Sau mỗi vụ ta tiến hành vệ sinh lại bể lọc thô và lọc tinh. Tất cả các 

nguyên liệu phải được khử trùng bằng chlorine hay formol 

-  Bể lọc nước ngọt có kích thước là 3m3 

-  Bể lọc tinh: dạng bể ngầm, với kích thước là: 0.8 m3  

-  Bể lọc thô: với kích thước là: 4.5 m3 
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3.4. Hệ thống cấp thoát nước của trại 

Nước biển được bơm bằng ống  60mm, đến bể lọc thô rồi xuống bể lắng, hệ 

thống này được nắp đặt cố định. Ống nước cấp đến các bể là ống  34mm.  

Nước ngọt được cung cấp bằng các ống nhựa PVC  25mm. được nắp đặt cố 

định 

Hệ thống thoát nước sử dụng các hố ga. Sau đó nước được dẫn về hố ga trung 

tâm qua đường ống bằng nhựa PVC  100mm. 

3.5. Hệ thống cung cấp khí. 

Trại có 4 máy thổi khí do Trung Quốc sản xuất. Hệ thống dẫn khí sử dụng ống 

nhựa PVC  21mm, đá bọt, dây khí 

Hai máy dùng cho tôm sú 

Hai máy dùng cho tôm thẻ 

3.6.  Hệ thống điện 

Trại sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia 220V, trong trại có dự trữ một máy 

phát điện 4HP, cung cấp điện cho toàn trại những lúc mất điện 

3.7. Một số dụng cụ khác dùng trong trại. 

Ngoài ra trại còn một số dụng cụ khác dùng trong sản xuất tôm như: ca nhựa 1, 

2 lit, các loại vợt vớt tôm, vợt cà thức ăn, cốc nhựa tạt thức ăn, thau nhựa, đèn soi 

trứng, đèn thu ấu trùng… 

4. Quy trình sản xuất của trại 

4.1.Quy trình xử lý nước. 

4.1.1.Nguồn nước 

Nguồn nước biển được bơm trực tiếp từ vùng biển đằng sau trại. Có các thông 

số môi trường : pH: 8-8.5, S%o: 30-32%o; toC: 28-320C. 

4.1.2.Các biện pháp xử lý nước biển 

Các biện pháp kỹ thuật 
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Nước biển được bơm trực tiếp vào bể lọc cơ học (lọc thô), sang bể lắng. Ở 

đây nước được xử lý bằng chlorine A 15ppm, xục khí khoảng 48h hoặc hơn tùy 

theo điều kiện nhiệt độ thời tiết cho hết chlorine. Nếu nước vẫn còn dư lượng 

chlorine thì ta tiến hành đưa Na2S2O3 vào để trung hòa hết chlorine dư. Khi hết 

chlorine thì tiếp tục xử lý bằng KMnO4 0.2ppm xục khí 24 h hoặc hơn tùy theo 

nhiệt độ thời tiết cho hết thuốc tím. Sau đó nước sẽ được đưa nên bể chứa bằng túi 

siêu lọc qua bể lọc tinh ngầm để đưa vào sử dụng.  

Sơ đồ quy trình xử lý nước biển 
 

Nước biển 
         

                Máy bơm 
 

Bể lọc cơ học 
 

 
 

Bể  lắng 
 

 
 

Xử lý chlorin 15ppm 
                                             
                                                                  Xục khí 48h hết chlorine 
 

Xử lý thuốc tím 
 
                                                                  Xục khí 24h hết thuốc tím 
 

Bể chứa lọc tinh 
 
 
 

Cấp vào sử dụng 
Hình 17: sơ đồ các bước xử lý nước biển 

4.2. Kỹ thuật chuẩn bị bể sản xuất 

Các biện pháp kỹ thuật 
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Việc sử lý bể trong quá trình sản xuất, trước và sau khi sử dụng đều xử lý như 

nhau và tất cả các bể trong trại cũng xử lý như nhau 

Đầu tiên bể được rửa bằng nước ngọt, sau đó bể được ngâm bằng chlorin A 

nồng độ 500ppm, đậy bạt, xục khí và ngâm rửa trong 72 giờ. Trà rửa lại bể bằng 

giấy nhám để loại bỏ hết chlorine bám thành còn lại, sau đó rủa lại bằng nước ngọt. 

Tiếp theo ủ bể bằng formol 100ppm, đậy bạt trong khoảng 3-5 ngày để diệt hết vi 

sinh vật, mầm bệnh trong bể. Sau đó trà rửa lại bể bằng nước rửa chén, nước ngọt 

lại một lần nữa thật kỹ. Cuối cùng cấp nước nuôi vào bể hoặc để khô bể nếu chưa 

nuôi ngay và trước khi cấp nước nuôi nên rửa lại bể bằng nước ngọt một lần nữa 

Tóm tắt sơ đồ xử lý bể trước và sau đợt sản xuất: 

 
Rửa bể bằng nước ngọt 

 
 

Ngâm bể bằng chlorin 500ppm trong khoảng 72h 
 
 

Trà rửa lại bể bằng dấy nhám 
 
 

 
Ủ bể bằng formol 100ppm trong 3-5 ngày 

 
 

Trà rủa lại bể bằng nước rủa chén, nước ngọt 
 
 

Bể được cấp nước mặn 
 

Hình 18: Sơ đồ các bước trong xử lý bể. 
4.3. Kỹ thuật tuyển chọn và nuôi vỗ tôm bố mẹ, cho đẻ nhân tạo 

4.3.1. Tuyển chọn tôm bố mẹ 

Tuyển chọn tôm bố mẹ là khâu đầu tiên cũng là khâu quan trọng nhất quyết 

định hiệu quả sản xuất. Nếu chọn được tôm bố mẹ tốt, đúng đạt tiêu chuẩn thì tôm 

mẹ sẽ thành thục nhanh hơn, đẻ tốt hơn và hiệu quả hơn. Ngược lại, nếu chọn không 

tốt thì chất lượng đẻ kém và hiệu quả thấp 
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 Nguồn tôm bố mẹ 

Tôm bố mẹ đánh bắt ở ngoài tự nhiên. Qua thực tế cho thấy tôm bố mẹ được 

đánh bắt từ những vùng biển xa bờ, độ mặn cao thì chất lượng tốt hơn tôm đánh bắt 

từ vùng nước lợ và ao hồ. Trong thời gian thực tập chúng tôi bắt nguồn tôm bố mẹ 

từ Cà Mau. 

 Tiêu chuẩn tuyển chọn: 

 Chọn những con có màu sắc tươi sáng, khỏe mạnh, không mang mầm bệnh 

và đầy đủ các phần phụ 

 Về khối lượng : tôm cái: 200- 350g, tôm đực: lớn hơn 80 – 150g 

 Kích thước: lớn hơn 20cm 

   Đối với con cái lưng bụng không có vết rạn nứt, đặc biệt là đốt bụng thứ 3; 

có thelecum căng phồng không dị tật không thâm đen. Trứng phát triển ở giai đoạn 

2-4. 

 
 

Hình 19: Tôm mẹ tuyển chọn 
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Bảng 8: Kết quả tuyển chọn tôm bố mẹ 

Tình trạng cơ quan sinh dục 
Tên gọi 

Buồng trứng thelecum Cảm quan 
Khối lượng (g) 

Tôm cái I Giai đoạn III 250 

Tôm cái II Giai đoạn IV 250 
Tôm cái III Giai đoạn III 300 

Tôm cái IV Giai đoạn III 300 

Tôm cái V Giai đoạn IV 200 

Tôm cái VI Giai đoạn III 

Không dị tật 
thương tổn 

Tôm khỏe, màu 
sắc tươi sáng, 
không bị tổn 

thương các đốt 

350 
 

4.3.2. Quản lý chăm sóc tôm mẹ 

Bể nuôi tôm mẹ là 2 bể 4m3 nằm sát nhau. Bể trước khi bắt tôm mẹ về là 

được trà qua xà bông nước rửa chén và nước ngọt. Nước cấp vào bể nuôi vỗ được 

cấp qua túi siêu lọc. Mực nước cấp cao khoảng 50-60cm. Môi trường bể nuôi vỗ 

như sau: pH=8-8.5; S%o = 30-32%o; toC = 28-30oC 

Tôm mẹ bắt về được tắm qua thuốc tím 2-3ppm, tránh lây lan mầm bệnh. 

Sau đó đưa vào bể nuôi vỗ. 

Tôm mẹ bắt về khoảng 24h, chăm sóc cho tôm hồi lại làm quen với điều kiện 

môi trường thì tiến hành cắt mắt, sau 3 ngày kiểm tra nếu trứng nên mạnh thì tiến 

hành cho đẻ. 

 Phương pháp cắt mắt: cắt mắt theo phương pháp dùng pall y tế hơ đỏ trên 

ngọn lựa đèn cồn và kẹp cuống mắt cho cuống măt rụng xuống. Phương pháp này 

sẽ làm tôm ít đau hơn, không bị chảy máu, tôm khỏe ngay sau khi cắt 

Chăm sóc quản lý: 

 -  Ngày thay nước một lần, thay 100% nước 

 - Trước khi cho ăn tiến hành siphon hết phân, thức ăn thừa tôm mẹ 

 - Thức ăn: tôm ký cư, mực, dời. Tôm ký cư cho ăn vào ban ngày, mực, dời cho 

ăn vào đêm. Thời gian cho ăn là 7h, 15h, 21h, 3h. Khối lượng thức ăn trong ngày 

bằng 10 - 15% khối lượng thân. 
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Bảng 9: kết quả nuôi tôm mẹ 

Số lượng tôm mẹ Khối lượng 
(g) 

Tỷ lệ thành thục (%) Tỷ lệ sống 
(%) 

Tỷ lệ đẻ 
(%) 

6 200-300 100 100 100 
 

4.3.3. Kỹ thuật cho đẻ, ấp trứng và thu Nauplius 

 Kỹ thuật cho đẻ: 

Hàng ngày vào lúc 18h dùng đèn soi trứng kiểm tra buồng trứng tôm mẹ nếu con 

nào buồng trứng ở giai đoạn IV thì tiến hành bắt tôm vào bể đẻ cho đẻ. 

Chuẩn bị bể đẻ: Bể trước khi cấp nước cho đẻ thì trà bể rửa bằng nước rửa chén, 

nước ngọt. Sau đó cấp nước vào bể đẻ khoảng 0.8m, cấp qua túi siêu lọc. 

Xử lý bể đẻ 10ppm EDTA, sục khí nhẹ 

Nước trong bể cho đẻ có điều kiện môi trường như sau:  

Bắt tôm mẹ qua rồi tắt điện, đóng cửa. tôm đẻ khoảng từ 21h đến 3h sáng ngày 

hôm sau. Nhưng đẻ nhiều vào thời gian từ 22h-23h. 

Bảng 10:Kết quả cho tôm sú đẻ 

Tôm mẹ Lần đẻ Số trứng (trứng) Tỷ lệ nở (%) 

1 1050000 98 

2 980000 99 

 

Tôm mẹ 1 

3 912000 97 

1 856000 99 

2 765000 95 

 

Tôm mẹ 2 

3 605600 96 

1 986000 94 

2 640000 99 

 

Tôm mẹ 3 

3 523100 98 
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1 865000 97 

2 650000 97 

 

Tôm mẹ 4 

3 703000 98 

1 956200 96 

2 846100 95 

 

Tôm mẹ 5 

3 653000 98 

1 402300 94 

2 516000 93 

 

Tôm mẹ 6 

3 396000 95 

 

 Tôm mẹ có sức sinh sản trung binh khoảng 731183.3 trứng. Có tỷ lệ nở cao đạt 

trung bình là 96.55%  

   Kỹ thuật ấp nở trứng: Sau khi tôm mẹ đẻ xong khoảng 30p- 60p thì tiến 

hành vớt tôm mẹ ra khỏi bể đẻ. Trứng sẽ được ấp trực tiếp trong bể đẻ. Xục khí nhẹ. 

Nhiệt độ bể ấp là 28-31oC; độ mặn: 30-32%o; pH: 7.8-8.2. Trứng nở sau 12-14h ấp 

và trải qua giai đoạn Nau khoảng 41-43h. 

   Kỹ thuật thu nauplius: Thu Nau thì thường thu vào buổi chiều tối mát. Khi 

Nau đến giai đoạn Nau 4-5 (khoảng 17-19h sau khi trứng nở ra Nau). Thì tiến hành 

thu Nauplius chuyển qua bể ương. 

Phương pháp thu Nau: ta sử dụng phương pháp dùng đèn thu. Treo đèn khoảng 

3h cho Nau hướng quang nổi trên mặt nước thì dùng vợt vớt qua chậu 60lit. Sau đó 

dùng vợt nhỏ vớt Nau sang chậu 30lit (chậu này đựng nước bể nuôi), rồi vận 

chuyển qua bể ương. Trước khi thả Nau vào bể ương thì tiến hành tắm Nau bằng 

Oxytetraxylin 50ppm trong 30s.  
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4.4. Tìm hiểu kỹ thuật ương ấu trùng 

4.4.1. Chuẩn bị nước trước trước khi thả ấu trùng 

Quy trình xử lý nước trước khi thả ấu trùng: 

 Đầu tiên bơm nước vào bể ương qua túi siêu lọc sau đó xử lý Iotdin 1ppm, 

Treplank 1ppm. Xục khí mạnh sau khoảng 36h thì xử lý: Shrime Favour 1ppm, 

EDTA 5ppm khoảng 24h. Trước khi thả Nau 3h thì tiến hành đánh Streptomicine 

0.7ppm. 

Yếu tố môi trường nước trước khi thả Nau: nhiệt độ 28-30oC; pH 8-8.5, độ mặn 

30-32%o. 

4.4.2. Mật độ ương ấu trùng. 

Mật độ ương ấu trùng cũng có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống ấu trùng. Khi 

ương ấu trùng với mật độ dày sẽ xảy ra hiện tượng ấu trùng cạnh tranh về thức ăn, 

không gian hoạt động dễ xảy ra hiện tượng thiếu oxy cục bộ. Mặt khác khi mật độ 

dày thì lượng chất thải cũng tăng nên dễ làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến 

hiệu quả kinh tế…. 

Bảng 11:  Mật trung bình của các giai đoạn ấu trùng ở trại sản xuất 

Giai đoạn ấu trùng Mật độ (con/lít) 

Nauplius 197 

Zoea 1 183 

Mysis1 166 

Poslarvae 1 131 

 

Nhận xét: mật độ ương ấu trùng trung bình của các giai đoạn tương đối cao 

Trong quá trình nuôi ta không tiến hành san thưa mật độ, mật độ ấu trùng giảm 

do hao hụt trong quá trình nuôi. 

4.4.3. Chăm sóc quản lý bể ương ấu trùng 

4.4.3.1. Thức ăn và chế độ cho ăn. 
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Thức ăn: 

Trong sản xuất giống nhân tạo việc tìm ra loại thức ăn phù hợp cho ấu trùng 

là hết sức cần thiết để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho từng giai đoạn ấu trùng. 

Trong quá trình thực tập sử dụng 2 loại thức ăn chính: 

  Thức ăn sống: tại cơ sở chỉ sử dụng một loại thức ăn sống đó là Artemia 

(senturi), artemia do mỹ sản xuất với tỷ lệ nở đạt 90%. 

Cách ấp Artemia: dụng cụ ấp Artemia là thùng nhựa trắng dung tích 100 lít. 

Liều lượng ấp phụ thuộc vào nhu cầu, thường là ấp khoảng 300g Cys trong 100 lit. 

nguồn nước ấp được lấy từ bể lọc tinh và điều chỉnh độ mặn khoảng 25%o là được 

(khi ấp thì pha thêm nước ngọt vào) sục khí khoảng 9h thì artemia bung dù, tiến 

hành lọc cho ấu trùng ăn (nhưng trước khi lọc cho ấu trùng ăn thì phải xử lý bằng 

formol: khoảng 20 ml formol 500 ppm cho vào thùng ấp trước 30p). Ấu trùng từ 

giai đoạn cuối mysis 2 mới cho ăn bung dù, Pl thì cho ăn Artemia nở. 

 
Hình 20: Cách ấp artemia 

Cách lọc Artemia: dùng lưới lọc giữ Artemia lại rồi sau đó rửa lại bằng nước 

ngọt trước khi cho ấu trùng ăn. 

  Thức ăn tổng hợp: Thức ăn tổng hợp có thành phần tương đối cao, khá ổn 

định, có khả năng bảo quản lâu dài. Hiện nay nước ta có rất nhiều loại thức ăn tổng 

hợp do các tập đoàn, các công ty nước ngoài sản xuất để sử dụng làm thức ăn cho 
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ấu trùng. Trong đợt thực tập vừa qua chúng tôi đã sử dụng các loại thức ăn: tảo khô 

Spirulia sp, Lansy, No.0, No.1, Frippak 

Chế độ cho ăn: Trong quá trình sản xuất nhân tạo, chế độ cho ăn cũng là một 

trong những nhân tố hết sức quan trọng và ở mỗi giai đoạn thì ấu trùng có chế độ 

dinh dưỡng khác nhau. Vì vậy để đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho từng 

giai đoạn ấu trùng ta phải có chế độ cho ăn hợp lý, phối hợp các loại thức ăn sao 

cho phù hợp với từng giai đoạn ấu trùng. Việc phối trộn và cho ăn tùy vào từng 

người kỹ thuật và từng loại thức ăn mà ta sử dụng.  

 Giai đoạn Nau không cho ăn do chúng vẫn còn sử dụng noãn hoàn, nên cho 

ăn bắt đầu từ Zoea1. Sau khi ấu trùng chuyển toàn bộ sang zoea1 thì mới tiến hành 

cho ăn. Đón zoea1 bằng tảo khô Spirulia sp có bổ xung men tiêu hóa (trại sử dụng 

men tiêu hóa là ZP25). Khoảng 1-1.5 g tùy theo mật độ ấu trùng thả. 

Bắt đầu từ lần cho ăn thứ 2 trở đi thì cho ăn thức ăn tổng hợp phối trộn: 

Cho ăn 8 lần/ngày, 3 giờ cho ăn một lần: 0h, 3h, 6h, 9h, 12h, 15h, 18h, 21h. 

Trước khi cho ăn kiểm tra thức ăn còn hay hết để định lượng thức ăn sao cho 

chính xác, vừa đủ, tránh làm ô nhiễm môi trường dễ dẫn tới dịch bệnh, tăng stress 

cho ấu trùng. Thức ăn cho ăn được cà qua vợt cà thức ăn với mắt lưới phù hợp với 

từng giai đoạn 

Bảng 12:  Cách pha trộn thức ăn cho từng giai đoạn 

Thức ăn Giai đoạn ấu 
trùng Tảo khô 

(%) 
Lansy 
(%) 

Frippack 
(%) 

No.0 
(%) 

No.1 
(%) 

Zoea 1 30 0 60 0 0 

Zoea2- 3 15 40 35 0 0 

Mysis1-3 0 55 0 45 0 

PL1-4 0 45 0 55 0 

PL4 đến xuất 0 0 0 0 100 
No : Mixed Feed For (p. japonicus): tùy theo giai đoạn mà có No.0, No.1 

Ngoài ra mỗi lần pha thức ăn chộn khoảng 10% men tiêu hóa ZP25 để kích 

thích đường ruột ,giúp đường ruột ấu trùng khỏe hơn, kích thích ăn, bảo vệ hệ thống 
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tiêu hóa của ấu trùng. Ngoài ra định kỳ bổ xung thuốc bổ Bio.Complex dạng viên ở 

các giai đoạn để tăng cường sức để kháng cho ấu trùng và kích thích ăn. Bổ xung 

vào lúc cho ăn (2 ngày bổ xung một lần, mỗi lần 0.5 viên/m3) 

Thức ăn sống artemia cho ăn vào cuối giai đoạn mysis2. Tùy theo lượng ấu 

trùng, lượng thức ăn còn hay hết mà cho ăn với lượng khác nhau. Giai đoạn mysis 

cho ăn một lần aremia bung dù xen kẽ một lần tổng hợp. Đến giai đoạn Pl cho ăn 

artemia nở, cho ăn với 2 lần tổng hợp và 6 lần artemia xen kẽ. 

4.4.3.2. quản lý môi trường bể ương. 

Mọi công việc tiến hành đều được vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi làm. Hàng 

ngày tiến hành rửa, vệ sinh trại bằng nước ngọt. 

Chế độ siphon, thay nước: Trong quá trình ương ấu trùng tôm , môi trường bể 

nuôi luôn tồn tại lượng thức ăn thừa, phân của ấu trùng, xác lột…làm ô nhiễm môi 

trường nước, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của ấu trùng, dễ làm phát sinh bệnh. Nên 

trong quá trình nuôi chúng ta phải làm sạch nước bằng cách siphon, thay nước 

  Siphon: Siphon được tiên hành vào cuối giai đoạn Zoea3 

chuẩn bị:1 cần siphon, ống siphon, lưới giúp giữ lại ấu trùng trong quá trình 

siphon, chậu thau 60 lít, vợt vớt tôm  

Siphon thường được tiến hành vào lúc 7-9h sáng. 

Cách làm: Kéo hết sục khí nên 

Nắp đặt cần và ống siphon, kê chậu thau, bỏ ống siphon vào lưới lọc và bỏ 

vào trong chậu thau.  

Khi siphon thì nghiêng cần với đáy bể 1 góc 45o. Chú ý khi siphon thì phải 

làm từ từ tránh làm vẩn đục đáy, làm tới đâu hết tới đó. 

Siphon song, thì tiến hành lọc lại ấu trùng, rồi vớt lại bỏ vào trong bể 

  Thay nước: Được tiến hành vào cuối giai đoạn Zoea3, Mysis3, giai đoạn Pl 

định kỳ 2-3 ngày thay nước một lần. Và độ mặn sẽ được hạ dần trong quá trình thay 

nước, và hạ dần đến khoảng 20%o, sẽ được duy trì suốt cho đến khi xuất bể. Nếu 

khách hàng có yêu cầu, thì điều chỉnh độ mặn theo yêu cầu của khách hàng. Ví dụ 

như điều chỉnh xuống 15%o…. 
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Ở cuối giai đoạn Zoea3 thì tiến hành thay nước sau khi siphon song. Giai 

đoạn này thì sau khi cấp nước song ta tiến hành treo lưới chắn 2a = 1.5cm, để loại 

bỏ bớt xác lột, phân ấu trùng tránh làm ô nhiễm môi trường, và lưới treo khoảng 

1.5h là phải giặt qua nước ngọt một lần. Treo đến giai đoạn Mysis2 thì tháo lưới. 

Dụng cụ thay nước: ống hút lớn bằng nhựa   5cm. Một đầu đặt trong bể có 

gắn lưới lọc chắn ấu trùng, một đầu cho ra ngoài 

Tùy vào từng giai đoạn mà lượng nước thay khác nhau 

 
Hình 21: Thay nước bể ương 

 

Bảng 13: Lượng nước thay. 

Giai đoạn Lượng nước thay (%) Độ mặn được hạ xuống (%) 

Zoea 3 25 29-30 

Mysis 3 40 27-28 
Postlarvae 50 28-20 
     

Khi thay song nước ta dùng khăn sạch nhúng vào dung dich formol 50ppm 

lau sạch thành bể, vòi khí, công việc này được làm cẩn thận và sạch sẽ. 

Sau đó đánh vào 1ppm Streptomicin và 1ppm ET600 giúp ổn định môi 

trường , tránh sốc cho ấu trùng trước khi cấp nước.  Sau 12h, ta đánh men vi sinh 
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Zudo005 vào bể với lượng 1-1.5ppm, tùy theo giai đoạn ấu trùng. Và định kỳ 2 

ngày sử dụng men vi sinh một lần 

       Chế độ sục khí, đậy bạt  

     Chế độ sục khí được duy trì 24/24h và tùy theo từng giai đoạn ấu trùng mà ta có 

chế độ sục khí khác nhau sao cho phù hợp. Sục khí có tác dụng lớn : 

+  Cung cấp oxy hòa tan cho ấu trùng 

+  Phân tán đều thức ăn và ấu trùng trong bể 

+  Đẩy các khí độc trong môi trường nước ra ngoài 

 Giai đoạn Nau: Sục khí nhẹ để đủ lượng oxy hòa tan và hạn chế mức tiêu hao 

năng lượng của ấu trùng. 

 Giai đoạn Zoea: Ấu trùng đã sử dụng thức ăn ngoài nhưng cơ thể còn nhỏ yếu 

nên chỉ xục khí nhẹ vừa 

Giai đoạn Mysis: Ấu trùng bơi theo kiểu búng ngược, dễ lắng đáy, nên phải sục 

khí mạnh để ấu trùng lơ lửng trong nước. 

Giai đoạn hậu ấu trùng Postlarvae: Ấu trùng khỏe mạnh vận động nhiều và 

lượng tiêu hao oxy lớn hơn các giai đoạn trước vì vậy cần phải sục khí mạnh để 

cung cấp đủ lượng oxy. Ngoài ra còn hạn chế hiện tượng ăn nhau do tập tính của 

loài 

Bố trí vòi xục khí:  

+  Giai đoạn Nau đến hết Zoea3 bố trí năm vòi sục khí ở 5 góc 

+  Giai đoạn từ Mysis trở đi bố trí 3 vòi sục khí ở giữa và sục mạnh 

Chế độ đậy bạt: Nhằm hạn chế lây lan của dịch bệnh, ổn định nhiệt độ, hạn chế 

sự hướng quang của ấu trùng. Đậy bạt từ giai đoạn Nau đến hết Zoea, và mở bạt từ 

giai đoạn Mysis trở đi. Ở Mysis 3 trở đi nếu trời mà lạnh thì ta có thể đậy bạt để ổn 

định nhiệt độ. 

Môi trường nước bể ương: 
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diễn biến nhiệt độ bể ương nuôi 
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Hình 22:  Diễn biến các yếu tố môi trường trong bể ương nuôi ấu trùng 

 Nhận xét: Môi trường nước bể ương nhìn chung không có sự biến động lớn. Chỉ 

có độ mặn thì được hạ dần từ Zoea3 (30-32%o) đến Pl( 20-22%o). Và đến khi xuất 

bể độ mặn sẽ được thay đổi nữa theo yêu cầu của khách hàng. Nhiệt độ và pH được 

khống chế trong khoảng trung bình từ mức nhiệt độ=28-30oC; pH= 8.0-8.5. Định kỳ 

dùng men vi sinh Zudo005 để ổn định môi trường. 
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Yudo-005 là men phân giải ổn định môi trường. Chiết xuất từ cây Yucca 

shidigera. 

Thành phần: Vi khuẩn có lợi Bacillus subtilis 

Saccharomyces cerevisia 

Tác dụng: Giảm NH3, khoáng hóa các chất bẩn hữu cơ trên nền đáy và hạn chế 

chất ô nhiễm môi trường. 

Hướng dẫn: Giai đoạn zoea, mysis: 0.2-0.4ppm 

Giai đoạn Pl: 0.5ppm 

* Chú ý: phải thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe ấu trùng, diễn biến 

màu nước, độ trong của nước, sự xuất hiện mùi lạ đột ngột… để có biện pháp kỹ 

thuật nhanh và chính xác. Sức khỏe tôm được đánh giá bởi các căn cứ sau: hình 

dạng, kích thước, màu sắc, ấu trùng, cách bơi lội, tập tính hướng quang, thời gian 

lột xác biến thái chuyển giai đoạn. tiến hành định lượng số ấu trùng trong bể theo 

phương pháp thể tích để xác định mật độ, số lượng ấu trùng, tỷ lệ sống từng giai 

đoạn 

Công tác vệ sinh:  

Thiết bị và dụng cụ dùng xong hoặc chưa dùng đều được ngâm trong bể dung 

dich chlorine 20-30ppm. Khi lấy ra sử dụng hoặc sau khi sử dụng song thì phải rửa 

lại thật kỹ bằng nước ngọt đảm bảo vệ sinh. Các dụng cụ như ca múc tôm, lưới, 

khăn lau bể…phải dùng riêng  cho từng bể đảm bảo không có sự lây lan bệnh 

4.4.3.3. Quan sát hoạt động, theo dõi thời gian và xác định tỷ lệ sống các 

giai đoạn ấu trùng 

Quan sát hoạt động của ấu trùng bằng mắt thường. Do ở đó không có điều kiện 

nên không quan sát qua kính hiển vi được. Kết quả quan sát như sau: 
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Bảng 14:  Quan sát hoạt động ấu trùng 

Giai đoạn ấu trùng  khỏe ấu trùng yếu  

Giai đoạn 
Zoea 

 Bơi lội nhanh nhẹn, hướng quang 
mạnh, kích cỡ đồng đều, đuôi phân 
xoắn cuộn, chuyển giai đoạn đồng 
loạt 

 Bơi lội chậm, ít hướng quang, 
kích cỡ không đều, đuôi phân 
ngắn, hoặc mảnh. Chuyển giai 
đoạn không đều, thời gian kéo 
dài 

Giai đoạn 
Mysis 

 Bơi lội nhanh nhẹn, búng mạnh đặc 
biệt khi dọi đèn, chân ngực khuấy 
đảo lien tục, kích cỡ đồng đều, đa số 
ấu trùng đều ôm artemia bung dù, 
nhìn thấy đuôi phân lơ lửng trong 
nước nhiều 

 Bơi lội chậm chạp, kích cỡ 
không đều, trong bể tồn tại nhiều 
giai đoạn ấu trùng, chuyển giai 
đoạn giải rác và dễ bị lắng đáy 

Giai đoạn 
Poslarvae 

 Tôm bơi lội nhanh nhẹn, kích cỡ 
đồng đều, khi soi đèn búng nên mặt 
nước, Pl3 băt đầu bám tường. đòn 
dài, sắc tố đen, ruột đầy thức ăn. 

 Hoạt động chậm chạp, yếu 
không thấy búng nhiều khi rọi 
đèn, chưa bám tường, bơi theo 
sục khí, ít hoạt động 

 

 

Bảng 15: Thời gian chuyển giai đoạn và tỷ lệ sống ở các bể 

Nauplius Zoea Mysis Poslarvae  
 

Bể 
Thời 
gian 
(giờ) 

TLS Thời 
gian 
(giờ) 

TLS Thời 
gian 
(giờ) 

TLS Thời 
gian 
(giờ) 

TLS 

TLS từ 
Nau-PL 

15 40 94.358 100 84.073 103 76.056 12 81.481 49.162 
16 42 92.579 105 95.797 100 80.510 11 85.000 60.692 

17 43 95.109 110 82.857 102 83.103 10 70.539 46.196 

18 44 95.062 113 94.305 100 72.299 13 82.476 53.457 
19 45 99.231 112 93.256 103 70.657 14 90.000 58.846 

20 42 99.333 109 93.750 100 90.476 9 77.053 61.000 

21 43 92.851 108 95.505 102 79.217 9 66.259 46.545 

22 43.5 100.000 114 79.451 100 95.712 10 61.040 46.418 

23 41 95.238 110 96.667 101 72.828 11 78.571 52.680 
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24 44 84.000 107 93.197 112 69.577 12 82.092 44.714 

25 45 84.211 111 98.661 101 88.688 11 80.000 58.947 

26 43 88.050 106 82.143 102 71.565 10 80.559 41.698 

27 44 100.000 111 83.526 100 94.518 13 89.000 70.263 

28 45 92.960 112 94.664 100 78.636 13 70.312 48.656 
       

TLS: tỷ lệ sống 

Nhận xét: tỷ lệ sống của các giai đoạn ấu trùng tương đối khá cao từ khoảng 

70% đến trên 80%. Thời gian chuyển giai đoạn tương đối đồng đều (phù hợp với 

các nghiên cứu trước từ 27- 290C). 

4.4.4. Biện pháp phòng trị bệnh. 

Có thể nói, dịch bệnh trong NTTS chỉ sảy ra khi hội tụ đủ 3 yếu tố: sự có mặt 

của tác nhân gây bệnh, điều kiện môi trường bất lợi và sức đề kháng của vật nuôi 

giảm sút. Đây là căn cứ khoa học để phòng trị bệnh với mục tiêu: hạn chế và kìm 

hãm tối đa sự xâm nhập của tác nhân gây bệnh, tăng cường sức đề kháng của vật 

nuôi và quản lý môi trường. 

Trong quá trình nuôi phòng bệnh là một yếu tố quyết định sự thành công 

trong sản xuất giống nhân tạo, còn trị bệnh chỉ là giải pháp. Để hạn chế tối đa dịch 

bệnh xảy ra, cần thường xuyên kiểm tra tình hình sức khỏe vật nuôi để phát hiện 

sớm tác nhân gây bệnh và có biện pháp xử lý kịp thời. 

Các công việc được tiến hành tại trại: 

 Vệ sinh, quét dọn xung quanh và trong trại sản xuất 

    Bể lắng, bể lọc, bể ương nuôi, đều được cọ rửa sạch bằng xà phòng, sịt sạch 

bằng nước ngọt và khử trùng kỹ bằng hợp chất như: chlorine, formol. Các dụng cụ 

phục vụ cho quá trình sản xuất như: Xô chậu, vợt, đá bọt, vòi sục khí, …, đều được 

cọ rửa sạch, khử trùng trước khi đưa vào sản xuất. Định kỳ 10 ngày một lần tiến 

hành tổng vệ sinh xung quanh và trong trại ương nuôi nhằm hạn chế tối đa mầm 

bệnh đưa từ ngoài vào bể ương. 
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Trong suốt đợt sản xuất, ấu trùng khỏe và chỉ thấy xuất hiện bệnh nấm đỏ, kỹ 

thuật viên đã sử dụng: Mycos 1.5 viên/1m3, Nistatin 1.5 viên/1m3. 

Trong quá trình sản xuất kỹ thuật viên trại có giống có sử dụng một số kháng 

sinh, hóa chất phòng nấm, đường ruột cho ấu trùng như:  

      Giai đoạn Zoea2: phòng Nistatin, Costrim, Neopeptin, vitamin C. Với 1.5 

viên/1m3. Sau 12h dùng men vi sinh đánh lại Zudo005. 

Mysis2 phòng như Zoea2. 

PL2 phòng: Cipro+ Rifamycin+ Nistatin. Cũng với 1.5 viên/m3 

PL4 phòng Formalin 5ppm. 

PL 8 phòng như Zoea2 

Trong đó: Phòng đường ruột là: Costrim, Neopeptin, Ciprofloxacin 

Phòng nấm: Nistatin, Rifamycin, Formalin 

Sau 12h phòng thuốc ta đánh lại men vi sinh Zudo005 

Nhận xét chung: Từ kết quả thực nghiệm có thể cho thấy rằng để hạn chế sự 

nhiễm bệnh của ấu trùng, ngoài yếu tố quyết định là chất lượng tôm bố mẹ, cần phải 

đảm bảo môi trường ương nuôi ấu trùng nằm trong khoảng thích hợp cũng như một 

số nhân tố mang tính kỹ thuật khác như: chế độ cho ăn (loại thức ăn và khầu phần 

cho ăn), chế độ quản lý và chăm sóc cho phù hợp, vệ sinh sạch sẽ. 

4.4.5. Thu hoạch và vận chuyển poslarvae. 
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Hình 23: Đóng thu hoạch ấu trùng Pl 

 

Cách thu hoạch PL: 

Dụng cụ: 

 3 chậu lớn 60 lít, có nắp sục khí. Một chậu nhỏ 30 lít dùng để đánh tôm ra. 

 7 tô sứ trắng, trong đó lấy 1 tô dùng để đong mẫu so màu 

 2 vợt vớt PL hình tròn đường kính 25cm 

   3 thùng phi để hút nước ra, ca nhựa để vô nước vào bao, đá lạnh để hạ nhiệt 

độ nước, artemia bung dù. Trước khi thu hoạch Pl cần ấp trứng artemia làm thức ăn 

cho ấu trùng trong thời gian vận chuyển 

     Cách làm:  

   Rút bớt nước trong bể ra còn khoảng 20cm là được, nước được cho vào 

thùng phi, Sau đó tiến hành hạ nhiệt độ. Tùy thời gian vận chuyển mà nhiệt độ hạ 

xuống khác nhau 

 Vô nước vào bao, lượng nước trong bao là khoảng 1-2 lít, cấp thêm artemia 

 Đánh tôm cho vào chậu sau đó đếm tôm cho vào tô mẫu 

 Đóng bao, bao có kích thước 21cm, mẫu đếm mỗi bao là khoảng 3200Pl/bao 

Vận chuyển: Tôm được đóng thùng và vận chuyển bằng xe lạnh đến nơi tiêu thụ 

Bảng 16: kết quả sản xuất 

Bể Số lượng nau 
thả 

Cỡ xuất Số lượng PL 
xuất 

Giá (đồng/PL) 

15 1790000 12 880000 35 

16 1105000 11 670650 35 
17 1840000 10 850000 35 

18 1620000 13 866000 30 

19 1300000 14 765000 16 
20 1200000 9 732000 16 

21 1210000 9 563200 32 
22 910000 10 422400 16 
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23 1470000 11 774400 31 

24 1750000 12 782500 31 

25 1330000 11 784000 32 

26 1590000 10 663000 32 

27 950000 13 667500 32 

28 1250000 13 608200 32 
 

4.5. Các phương pháp đánh giá chất lượng ấu trùng  

Các phương pháp đánh giá chất lượng ấu trùng: 

Trước khi tôm được xuất ra khỏi trại thì ta tiến hành đánh giá chất lượng để đảm 

bảo là tôm sạch bệnh, khỏe mạnh, các phương pháp đánh giá là: 

 Phương pháp cảm quan bằng mắt thường: 

Chiều dài: lớn hơn 11mm (từ mũi chủy đến cuối đốt telson), tôm có cỡ đồng 

đều, độ lệch không quá 15%. 

Màu sắc: xám trắng, vỏ bóng mượt 

Trạng thái hoạt động: phản ứng nhanh nhẹn khi có tác động, và búng mạnh khi 

có ánh đèn chiếu đột ngột, bám tường, bơi ngược dòng, không tụ ở giữa. 

Tính ăn: bắt mồi đều đặn, ruột luôn đầy thức ăn 

 Phương pháp thử gây sốc: 

Cho vào nước ngọt khoảng 30 p đến 1h, rồi tiến hành kiểm tra tỷ lệ sống. nếu 

đạt 80% là được. 

Gây sốc trên formalin 200ppm trong 2h. Nếu đạt tỷ lệ sống trên 90% là được. 

 Phương pháp phòng thí nghiệm 

Trước khi xuất tôm, thì bể tôm đó sẽ được lấy mẫu đi chạy PCR để kiểm tra tôm 

có bị WSSV, đầu vàng, MBV, HPV hay không. Mẫu được gửi đi test ở Sài Gòn, 

Phan Rang: 
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Kết quả test:  

Bảng 17: Kết quả test tôm Pl ở 3 đợt xuất tôm 

PCR Mô học Vi 
khuẩn 

Đợt Ký 
hiệu 
mẫu 

Nguồn gốc Loại 
mẫu 

WSSV MBV WSS
V 

YHCV Vibrio PS 

H-15 Bình Thuận PL (-) (-) (-) (-) 0 
H-16 Bình Thuận PL (-) (-) (-) (-) 0 
H-18 Bình Thuận PL (-) (-) (-) (-) 0 
H-20 Bình Thuận PL 0 90%(+) (-) (-) 0 19

/5
/2

00
9 

H-21 Bình Thuận PL (-) (-) (-) (-) 0 
H-23 Bình Thuận PL (-) (-) (-) (-) 0 
H-28 Bình Thuận PL (-) (-) (-) (-) 0 
H-26 Bình Thuận PL (-) (-) (-) (-) 0 
H-19 Bình Thuận PL 0 80%(++

) 
(-) (-) 0 

27
/5

/2
00

9 

H-17 Bình Thuận PL (-) (-) (-) (-) 0 
H-22 Bình Thuận PL 0 90%(+) (-) (-) 0 
H-25 Bình Thuận PL (-) (-) (-) (-) 0 
H-26 Bình Thuận PL (-) (-) (-) (-) 0 

02
/6

/2
00

9 

H-27 Bình Thuận PL (-) (-) (-) (-) 0 

 

Ghi chú:  WSSV  :    Virus gây hội chứng đốm trắng       
                MPV   :     Virus mang bệnh còi                  
                YHCV :    Virus gây bệnh đầu vàng            
                TSV   :      Virus gây hội chứng Taura                   
                HPV   :     Virus gây bệnh gan tụy 
                (-)       :     Mẫu không nhiễm mầm bệnh                                     
                (+)      :     Mẫu nhiễm mầm bệnh với cường độ thấp  
               (++)     :     Mẫu nhiễm mầm bệnh với cường độ trung bình 
               (+++)   :     Mẫu nhiễm bệnh với cường độ cao 

      0         :     Không yêu cầu xét nghiệm 
Nhận xét:  ta thấy có hồ 20, 19, 22. là dương tính nhẹ với virus MBV, có hồ 19 là 

nặng hơn, còn lại các hồ khác là không bị. Nguyên nhân chưa xác định rõ, có thể do 

tôm mẹ đã bị bệnh từ trước rồi, do khi bắt tôm mẹ vào không mang xét nghiệm 

bệnh. Kết quả hồ sạch bệnh đạt 11 hồ chiếm 79%. Qua đợt xét nghiệm trên nếu ta 

chủ động được nguồn tôm mẹ sạch bệnh thì có thể cho đàn tôm giống sạch bệnh. 

Đáp ứng được nhu cầu thị trường. 

4.6.  Đánh giá hiệu quả kinh tế của một đợt sản xuất 
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Bảng 17:  Hiệu quả kinh tế 

(VNĐ: Việt Nam đồng) 

Như vậy trừ tiền lương kỹ thuật, công nhân thì công ty còn lời 51.781.463 đồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoản mục Thành tiền (VNĐ) 
Tổng chi  87.000.000 

1. tôm mẹ  27.000.000 

2. thức ăn   25.000.000 
3. hóa chất  5.000.000 

4. chi phí chung  30.000.000 

Doanh thu  294.125.850 
Lợi nhuận  207.125.850 

Tiền lương  0.25*237.836.250=51.781.463  
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PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 
1.Kết luận 

Cơ sở vật chất:  

Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên tại cơ sở phù hợp cho sản xuất giống, nguồn 

nước ít bị ô nhiễm và được xử lý tốt. 

Dụng cụ sản xuất tương đối đầy đủ. Điện nước giao thông thuận lợi 

Kỹ thuật tuyển trọn và nuôi tôm mẹ thành thục. 

Tôm mẹ có nguồn gốc từ cà mau, kích thước và khối lượng đều đạt yêu cầu 

Tôm mẹ được nuôi vỗ trong điều kiện tốt: 

+ Thể tích bể ương tôm mẹ 4m3 

+ Chế độ cho ăn: cho ăn 4 lần trên ngày, liều lượng là từ 5-7% trọng lượng thân. 

+ Thức ăn: tôm ký cư, dời, mực tười 

+ Thay nước siphon: ngày thay nước một lần. tiến hành siphon trước khi cho ăn, 

hoặc kiểm tra bể mà bẩn thì siphon 

+ Tôm mẹ thành thục và đẻ 100% 

Kỹ thuật cho đẻ và ấp trứng. 

 Khâu vệ sinh bể, xử lý nước biển tương đối tốt 

 Tôm mẹ tuyển chọn về đều được tiến hành cắt mắt 

 Bể đẻ: có 6 bể: + 4 bể hình chữ nhật mỗi bể 2.16m3 

   + 2 bể hình vuông mỗi bể 1.44m3 

 Mỗi tôm mẹ đẻ 3 lần, tỷ lệ đẻ 100% 

 Tỷ lệ nở cao từ 94-99%. Trung bình là 96.55% 

Kỹ thuật ương nuôi ấu trùng 

 Khâu xử lý nước trước khi thả ấu trùng tương đối tốt 

 Mật độ thả ban đầu trung bình là 197 nauplius/lít. 

 Thức ăn: + Thức ăn tổng hợp: Lansy, Frippak, tảo khô, No,0, No.1 

 + Thức ăn tươi: artemia 

 Chế độ cho ăn: ngày cho ăn 8 lần: 3h/1 lần cho ăn. 
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   Chế độ siphon, thay nước: siphon tiến hành ở cuối giai đoạn zoea 3. thay 

nước được tiến hành ở cuối giai đoạn zoea 3, mysis 3, giai đoạn Pl định kỳ 2-3 ngày 

thay nước một lần 

 Môi trường bể ương: phù hợp, ổn định 

+ Nhiệt độ : 28-30oC 

+ pH: 8.0-8.5 

+ Độ mặn: giảm dần trong quá trình nuôi từ 31-25%o 

-   Phòng trị bệnh: tiến hành phòng bệnh nấm, đường ruột ở các giai đoạn Zoea2, 

Mysis2, Pl định kỳ phòng.  

  Kết quả của đợt: xuất được 10.028.850 Pl,  kết quả tôm sạch bệnh khi suất, với tỷ 
lệ sống từ nauplius lên Pl là 41-70%. Trung bình là 52.805%. Hiệu quả kinh tế là  
155.344.388 đồng trong một đợt sản xuất.  

 Kết quả test: hồ 20, 19, 22 là bị MBV. Hồ 22, 20 là nhiễm bệnh với cường độ 

thấp, hồ 19 nhiễm bệnh với cường độ trung bình. Còn lại là các hồ khác là sạch 

bệnh 

Nhìn chung cơ sở sản xuất thành công, tỷ lệ sống tương đối cao 

Đề xuất ý kiến 

Tôm mẹ bắt về cần được xét nghiệm bệnh thật kỹ càng trước khi đưa vào sản 

xuất, tránh lây lan dịch bệnh. 

Cần có thêm các dụng cụ đo môi trường như: pH, NH3 để hạn chế, xử lý kịp thời 

khi có sự biến động. 

Nên hạn chế dùng kháng sinh trong phòng trị bệnh, giảm sự kháng thuốc, tăng 

sức khỏe cho ấu trùng. Nên tăng dùng các chế phẩm sinh học trong quá trình sản 

xuất cải thiện môi trường bể nuôi 
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PHỤ LỤC 
Bảng 1: mật độ ương ấu trùng trung bình ở các bể trong  trại sản xuất (con/lit) 

Giai đoạn ương  

Bể Nauplius Zoa 1 Mysis 1 Postlarvae 1 

15 256 241 203 154 

16 158 146 140 113 

17 263 250 193 133 

18 231 220 207 150 

19 186 184 172 121 

20 171 160 150 136 

21 173 161 153 121 

22 130 130 103 99 

23 210 200 193 141 

24 250 210 196 136 

25 190 160 158 140 

26 227 167 141 118 

27 136 136 113 107 

28 179 166 157 124 

 



  

 

Bảng2: Thời gian chuyển giai đoạn và tỷ lệ sống ở các bể 

 

nauplius zoa mysis Poslarvae  

 

Bể 

Thời 

gian 

(giờ) 

TLS Thời 

gian 

(giờ) 

TLS Thời 

gian 

(giờ) 

TLS Thời 

gian 

(giờ) 

TLS 

TLS 

từ 

nau-

PL 

15 44 94.358 100 84.073 103 76.056 12 81.481 49.162 

16 43.5 92.579 105 95.797 98 80.510 11 85.000 60.692 

17 46 95.109 110 82.857 93 83.103 10 70.539 46.196 

18 48 95.062 113 94.305 92 72.299 13 82.476 53.457 

19 49 99.231 112 93.256 95 70.657 14 90.000 58.846 

20 47.5 99.333 109 93.750 94 90.476 9 77.053 61.000 

21 45.5 92.851 108 95.505 102 79.217 9 66.259 46.545 

22 46 100.00 114 79.451 100 95.712 10 61.040 46.418 

23 44 95.238 110 96.667 101 72.828 11 78.571 52.680 

24 44 84.000 107 93.197 132 69.577 12 82.092 44.714 

25 45 84.211 111 98.661 101 88.688 11 80.000 58.947 

26 46 88.050 106 82.143 102 71.565 10 80.559 41.698 

27 44 100.000 111 83.526 100 94.518 13 89.000 70.263 

28 46 92.960 112 94.664 98 78.636 13 70.312 48.656 

 



  

 

Bảng3: đo điều kiện môi trường bể ương nuôi ấu trùng 
 

Bể 15 

Nhiệt độ Độ mặn pH 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

30 30 30 30 8.5 8.5 

29 30 30 30 8.2 8.3 

30 30 30 30 8.3 8.3 

29 30 30 30 8.2 8.3 

29 30 30 30 8.2 8.3 

29 29 28 28 8.2 8.3 

29 29 28 28 8 8.1 

30 30 28 28 8.2 8.2 

28 29 28 28 8.3 8.3 

29 29 28 28 8.0 8.0 

29 28 26 26 8.5 8.4 

30 30 26 26 8.3 8.5 

30 30 26 26 8.2 8.2 

29.5 30 26 24 8.5 8.5 

29 28 24 24 8 8.3 

30 30 24 24 8.3 8.3 

30 29 22 22 8.2 8.3 

30 30 22 22 8.2 8.2 

30 30 22 22 8.4 8.5 

30 30 20 20 8.3 8.3 
 



  

 

 

Bể 16 

Nhiệt độ Độ mặn pH 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 
29 30 31 30.5 8.3 8.5 

29 29 30 30 8.2 8.3 

30 30 30 30 8.3 8.2 

29 29 30 30 8.2 8 

30 30 30 31 8.2 8 

29 29 30 30 8.2 8.4 

28 29 30 30 8 8.1 

30 29 28 28 8.2 8.5 

28 28 28 28 8.3 8.3 

29 29 28 28 8.0 8.2 

29.5 28 28 28 8.5 8.4 
29 30 28 28 8.3 8.5 

30 30 26 26 8.2 8.2 

28 29 26 26 8.5 8.5 

30 30 24 24 8 8 

30 30 24 24 8.3 8.2 

29 29 22 22 8.2 8.3 

30 30 22 22 8.2 8.2 

29 30 22 20 8.5 8.5 
30 30 20 21 8.3 8.3 

 
  


