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MỞ ĐẦU 

Ngành nuôi trồng thủy sản nước ta ngày càng phát triển, trở thành một 

trong những ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia, nó không chỉ mang lại lợi 

nhuận về xuất khẩu mà còn góp phần đáng kể vào công tác xóa đói giảm nghèo, 

tăng nguồn thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân các vùng miền núi và ven 

biển. 

Trong nghề nuôi trồng thủy sản thì con tôm vẫn là đối tượng chính 

mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cùng với hiệu quả của nghề nuôi tôm sú, sự tiến 

bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật đã đẩy nhanh công nghệ nuôi theo hướng 

thâm canh và công nghiệp. Tuy nhiên bên cạnh những hiệu quả kinh tế mà nó 

mang lại thì nuôi tôm sú ở nước ta hiện nay đang gặp không ít khó khăn về môi 

trường nuôi: sự suy giảm chất lượng nước, chất lượng con giống vì vậy nhiều 

vùng nuôi thường xảy ra dịch bệnh. 

Đứng trước những thách thức to lớn đó, câu hỏi được đặt ra là làm thế nào 

để phát triển bền vững nghề nuôi tôm trước những đợt dịch bệnh nghiêm trọng 

này? Một giải pháp được nhiều quốc gia sử dụng hiện nay là đa dạng hóa loài 

nuôi, đi kèm với việc ứng dụng các cải tiến khoa học kỹ thuật vào các khâu trong 

quá trình sản xuất nhằm tạo ra đàn tôm giống sạch bệnh, nâng cao chất lượng di 

truyền. 

Tôm he chân trắng được xem là giải pháp lựa chọn đa dạng hóa đối tượng 

nuôi. Đây là đối tượng đã được di nhập vào Việt Nam năm 2001 từ nhiều quốc 

gia khác nhau (Trung Quốc, Mỹ, Đài Loan) cho sản xuất giống và nuôi thương 

phẩm. Tôm he chân trắng có nhiều ưu điểm như: tốc độ tăng trưởng nhanh, chu 

kỳ nuôi ngắn và có sức chống chịu tốt với các yếu tố môi trường… các công 
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trình nghiên cứu để tạo ra đàn giống chất lượng của đối tượng này chưa nhiều vì 

thế để phát triển nghề nuôi tôm he chân trắng tại Việt Nam thì phải cần có những 

nghiên cứu đánh giá có tính khoa học về đối tượng nuôi này, đặc biệt là nghiên 

cứu xây dựng một quy trình thật hoàn chỉnh về kỹ thuật sản xuất giống và nuôi 

thương phẩm đối tượng tôm he Chân Trắng. 

Xuất phát từ vấn đề trên, nhằm tìm hiểu sâu hơn về quy trình sản xuất 

giống tôm he chân trắng, tôi được khoa Nuôi Trồng Thủy Sản – trường Đại Học 

Nha Trang phân công đề tài “Tìm hiểu quy trình kỹ thuật ương nuôi ấu trùng 

tôm he chân trắng Litopenaeus vannamei Boon, 1931” tại cơ sở sản xuất tôm 

giống Nhân–Anh  Xóm 7–Vĩnh Tân–Tuy Phong–Bình Thuận. 

Nội dung thực hiện đề tài gồm 4 phần: 

1. Tìm hiểu công trình thiết bị sản xuất giống tôm he chân trắng 

2. Tìm hiểu kỹ thuật ương nuôi ấu trùng 

3. Tìm hiểu một số bệnh thường gặp và cách phòng trị bệnh 

4. Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải, bảo vệ môi trường bền vững 

Mặc dù trong quá trình thực tập bản thân tôi đã rất cố gắng tuy nhiên do 

trình độ còn hạn chế và thời gian thực tập không dài nên bài báo cáo không thể 

tránh được những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý chân tình của quý 

thầy cô và các bạn để bài báo cáo được hoàn chỉnh hơn. 

                                                         Nha Trang, Ngày 12 tháng 6 năm 2009 

            Sinh viên thực hiện 

               Phạm Văn Nam 
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PHẦN 1: TỔNG QUAN 

1. Một số đặc điểm sinh học của tôm he chân trắng 
1.1. Đặc điểm phân loại 

Ngành: Arthropoda 

   Lớp:     Crustacea 

      Bộ:        Decapoda 

        Họ :        Pennaeidea 

           Giống:     Penaeus/ Litopenaeus 

              Loài:  P. vannamei Boone,1931 

                        L. vannamei Boone,1931 

Tên Việt Nam là tôm chân trắng, tôm he chân trắng trong báo cáo này xin 

gọi là tôm he chân trắng. 

1.2. Đặc điểm phân bố 

Tôm he chân trắng (Litopenaeus vannamei Boon,1931), chúng phân bố ở 

vùng biển Tây Thái Bình Dương, châu Mỹ - từ ven biển Mexeco đến miền trung 

Peru. Nhiều nhất là ở vùng biển gần Ecuado, tại ven biển Esmieraldes quanh 

năm đều bắt được tôm cái mang trứng. Đây là loài tôm được nuôi phổ biến nhất 

(chiếm hơn 70 % các loài tôm he Nam Mỹ) ở tây bán cầu. Tôm he chân trắng 

thích nghi với biên độ rộng muối 0 - 40 ‰ chúng có thể sinh trưởng được trong 

nước ngọt, lợ và mặn. Dãy biến nhiệt của tôm he chân trắng cũng khá rộng và rất 

linh hoạt khi có những tác động cơ học. 
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1.3. Đặc điểm hình thái 

 

    

 

 

Hình 1.1: Hình thái bên ngoài của tôm he chân trắng  

 

Nhìn bề ngoài tôm he chân trắng gần giống với tôm bạc (tôm thẻ) vỏ tôm 

mỏng, nhìn vào cơ thể có thể thấy đường ruột và các đốm nhỏ dầy đặc trưng từ 

lưng xuống bụng. Các chân bò có màu trắng ngà, chân bơi có màu vàng nhạt, các 

vành trên đuôi có màu đỏ nhạt và xanh. Râu tôm có màu đỏ và chiều dài râu gấp 

1,5 lần chiều dài thân. Chiều dài của những cá thể lớn đạt tới 23 cm.  
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1.4. Tập tính sống 

 

 
Hình 1.2: Sơ đồ vòng đời tôm các loài tôm he ngoài tự nhiên 

 

Trong vùng biển tự nhiên tôm he chân trắng sống ở nơi đáy cát, độ sâu từ 

0-72 m nhiệt độ nước từ 25-32oC, độ mặn từ 28-34 ‰, pH từ 7,7-8,3. Tôm 

trưởng thành chủ yếu sống ở ven biển gần bờ, tôm con ưa sống ở khu vực cửa 

sông giầu dinh dưỡng. Ban ngày tôm vùi mình trong bùn, ban đêm mới bò đi 

kiếm ăn. Tôm he chân trắng có sự thích ứng tốt với sự thay đổi đột ngột của môi 

trường sống: 

 Về ôxy: ngưỡng ôxy thấp là 1,2 mg/L (cỡ tôm 2- 4 cm là 2 mg/L, cỡ 

dưới  2 cm là 1,05 mg/L) 

 Về độ mặn: cỡ tôm 1 - 6 cm độ mặn là 20 ‰ khi chuyển ra ao chúng có 

thể sống ở độ mặn 5 – 50 ‰, khoảng thích ứng nhất là 10 – 30 ‰. Tôm lớn có 

sức chịu đựng tốt hơn tôm nhỏ. 
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 Về nhiệt độ: ở tự nhiên chúng sống ở nhiệt độ nước ổn định từ 25-

32oC, nhưng vẫn thích nghi được khi nhệt độ thay đổi lớn. Qua thực nghiệm cho 

thấy, khi tôm đang sống ở bể ương có nhiệt độ 15oC thả vào các ao có nhiệt độ 

12-28oC chúng vẫn sống đạt 100%. Tôm chết dần khi nhiệt độ giảm dưới 9oC và 

chết sau 2h khi nhiệt độ tăng lên 41oC 

1.5. Tính ăn của loài  

Là loài ăn tạp, thức ăn gồm cả thực vật lẫn động vật ở dạng phiêu sinh vật, 

cặn bã chất hữu cơ Lablab, các sinh vật đáy cho đến thức ăn công nghiệp, thức 

ăn tươi sống. Giống như những loài tôm he khác, thức ăn của tôm he chân trắng 

chúng cần một tỷ lệ thích hợp trong thành phần dinh dưỡng, dinh dưỡng thiếu 

hoặc không cân đối đều ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng và sức khỏe tôm. 

Khả năng chuyển hóa thức ăn của tôm he chân trắng rất cao. Tôm he chân 

trắng không đòi hỏi thức ăn có hàm lượng protein cao như tôm sú (40% độ đạm), 

35% độ đạm được coi là thích hợp hơn cả. Trong thời kì sinh sản, đặc biệt ở cuối 

và giữa giai đoạn phát dục của buồng trứng, nhu cầu về lượng thức ăn hàng ngày 

tăng lên 5-7 lần, trong đó khẩu phầm thức ăn mực tươi rất được ưa chuộng. 

1.6. Đặc điểm sinh sản  

  Mùa vụ sinh sản: khu vực có tôm phân bố tự nhiên, quanh năm đều bắt 

được tôm ôm trứng. Mùa vụ sinh sản có sự chênh lệch theo từng vùng tùy vĩ độ 

như ở ven biển phía bắc Ecuado tôm đẻ từ tháng 3-8 nhưng đẻ rộ vào tháng 4-5, 

ở Pêru mùa tôm đẻ chủ yếu từ tháng 12-4.  

Tôm he chân trắng có túi tinh hở, khác loại tôm Sú có chứa túi tinh kín và 

tôm he Nhật Bản. Trình tự của loài sinh sản hở là: lột vỏ → thành thục → giao 

phối → đẻ trứng → nở. 
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   Giao vĩ: Tôm he chân trắng thuộc loài có túi tinh hở, tôm đực và tôm cái 

tìm nhau giao phối sau khi hoàng hôn. Tôm đực phóng các chùm tinh từ cơ 

quan giao cấu cho dính vào chân bò thứ ba đến thứ năm của con cái. 

   Sức sinh sản: do tôm he chân trắng sinh trưởng nhanh nên chúng thành thục 

sớm. Buồng trứng tôm cái có màu hồng, trứng tôm sau khi đẻ có màu vỏ đậu 

xanh. Tôm cái có trọng lượng 30 - 45g có thể tham gia sinh sản. Sức sinh sản 

thực tế vào khoảng 10-25 vạn trứng/tôm mẹ. Trứng có đường kính trung bình 

0.22 mm, sau khi đẻ trứng buồng trứng lại tiếp tục phát dục tiếp. Thời gian giữa 

2 lần đẻ cách nhau 2-3 ngày, thường sau 3-4 ngày liên tiếp thì có một lần lột vỏ. 

Tôm cái đẻ trứng vào thời gian từ 21-3h sáng, thời gian đẻ rất nhanh chỉ kéo dài 

1-2 phút. 

Sau khi trứng thụ tinh được 14-16h sẽ nở ra ấu trùng Nauplius và trải qua 

các quá trình biến thái cuối cùng chuyển thành Poslarvae, trong tự nhiên 

Poslarvae sống ở cửa sông có độ mặn thấp, hàm lượng chất dinh dưỡng cao, sau 

vài tháng tôm trưởng thành và bơi ra biển tiến hành giao vĩ và đẻ trứng. 

2. Các nghiên cứu trong sản xuất giống tôm he Chân Trắng 
2.1. Đặc điểm hình thái của các giai đoạn ấu trùng tôm he Chân Trắng 

 
             Hình 1.3: sơ đồ biến thái ấu trùng Zoea1 – Mysis3 
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Cũng giống như các loài tôm khác, tôm he chân trắng cũng trải qua các 

quá trình lột xác và biến thái để chuyển sang các giai đoạn tiếp theo. Tôm he 

chân trắng trải qua 3 giai đoạn chính là Nauplius, Zoea, Mysis và hậu ấu trùng 

Postlarvae. 

 Giai đoạn Nauplius 

 
Hình 1.4: Ấu trùng Nauplius của tôm he chân trắng 

 

Giai đoạn này ấu trùng sống nhờ vào noãn hoàng, ấu trùng ít vận động,  

bơi không liên tục và không định hướng, ấu trùng có tính hướng quang mạnh, 

giai đoạn này ấu trùng chuyển qua năm giai đoạn phụ. 

 Giai đoạn Zoea 

Sau khi hết noãn hoàng ấu trùng sẽ chuyển sang giai đoạn Zoea, giai đoạn 

này cơ quan tiêu hóa hoạt động tương đối hoàn chỉnh, ấu trùng bắt đầu sử dụng 

thức ăn ngoài chủ yếu là ăn lọc và các động vật có kích cỡ nhỏ. Ấu trùng Zoea 

có tính hướng quang mạnh, bơi liên tục và không định hướng. Zoea trải qua 3 

giai đoạn phụ, thời gian mỗi giai đoạn phụ kéo dài 24-28h và thời gian chuyển 

giai đoạn nhanh hay chậm tùy thuộc vào nhiệt độ, chất lượng nước, chất lượng 
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thức ăn và tình trạng sức khỏe của ấu trùng… sự khác biệt của mỗi giai đoạn phụ 

được mô tả như sau: 

 

Hình 1.5: Các giai đoạn biến thái của ấu trùng Zoea 

  Zoea 1: Chiều dài thân xấp xỉ 1.0 mm, xuất hiện điểm mắt, cơ thể chia 

làm 2 phần: phần lưng và phần bụng, phân biệt Nauplius 5 và Zoea1 bởi 

trán mắt, Zoea1 chưa có chủy đầu, cuống mắt và mầm đuôi. 

   Zoea 2: Chiều dài thân xấp xỉ 1.9 mm. Cuống mắt kéo dài và xuất hiện 

chủy đầu và một gai đuôi trên mắt. 

  Zoea 3: Chiều dài thân xấp xỉ 2.7 mm, xuất hiện mầm chân đuôi phân 

nhánh kép. Các gai xuất hiên trên các đốt bụng, các đốt bụng phát triển dài. 

 Giai đoạn Mysis 

  Sau 3 lần lột xác, Zoea biến thái thành Mysis và trải qua 3 giai đoạn phụ, 

mỗi giai đoạn phụ kéo dài 24-28 h. Giai đoạn Mysis đã có sự thay đổi tập 

tính bơi lội từ sự chuyển động về phía trước (giai đoạn Zoea) sang vị trí lơ 

lửng đầu chúc xuống phía dưới và telson hướng lên trên, di chuyển nhanh 

nhờ 5 cặp chân bơi. Sự khác biệt về hình thái của mỗi giai đoạn phụ như 

sau: 
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Hình 1.6: Các giai đoạn biến thái của ấu trùng Mysis 

 

  Mysis 1: Chiều dài cơ thể xấp xỉ 3.4 mm. Telson và mái chèo telson 

phát triển, mần chân bơi xuất hiện ở đốt bụng thứ nhất. 

  Mysis 2: Chân bơi xuất hiện nhưng chưa phân đốt, chiều dài cơ thể 

xấp xỉ 4.0 mm. 

  Mysis 3: Chiều dài cơ thể xấp xỉ 4.4 mm, chân bơi phân đốt và dài 

hơn. Trên chủy đầu xuất hiện gai chủy đầu tiên. 

 Giai đoạn Poslarvae 

 

 
Hình 1.7: Ấu trùng Poslarvae của tôm he chân trắng 
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Khi Mysis 3 lột xác ấu trùng sẽ chuyển sang giai đoạn Postlarvae. Ở giai 

đoạn này 5 đôi chân bơi được sử dụng cho việc bơi lội, 5 đôi chân bò được sử 

dụng cho việc bắt mồi và bò. Xuất hiện nhiều gai nhánh nhỏ trên chân bơi, chiều 

dài cơ thể xấp xỉ 4.8 mm. Hình dạng cơ thể giống tôm trưởng thành và tuổi của 

tôm được tính theo ngày sau mỗi lần lột xác. Ấu trùng bắt mồi chủ động ăn thức 

ăn là động vật phù du cỡ nhỏ và các chất hữu cơ. 

2.2. Nghiên cứu về sản xuất giống 

Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về sinh sản nhân tạo giống tôm he 

chân trắng và cũng đã được áp dụng vào quá trình sản xuất cho hiệu quả tương 

đối cao. 

Những tôm mẹ được cắt mắt trong khoảng 15 ngày sẽ cho chất lượng tôm 

mẹ tốt hơn về sản phẩm sinh dục so với cắt mắt trong thời gian 45 ngày và 75 

ngày sau khi cắt mắt (E. Palacios,1998). 

  Tôm mẹ đánh bắt tự nhiên thì mắn đẻ  hơn và có mức Acid glycerid 

trong gan tụy, Cholesterone, protein và glucose trong máu cao hơn những tôm 

mẹ được nuôi vỗ từ ao, chính đặc điểm dinh dưỡng tốt hơn của tôm mẹ được 

đánh bắt ngoài tự nhiên mà cho chất lượng của buồng trứng và sự tổng hợp các 

chất từ trứng tốt hơn là tôm nuôi từ ao (E. Palacios & et al,1999). 

   Cho đẻ tôm chân trắng ngoài việc cắt mắt một bên của tôm me. 

AA.Vaac Alfaro (1999) cho rằng có thể tiêm kích dục tố Setrotonin với liều 

lượng 50 µg/tôm mẹ, tôm có thể đẻ được. Tuy nhiên việc cắt mắt một bên đem 

lại sự thành thục và đẻ trứng tốt hơn. 

   Theo M. Velasco & et al (2003) cho biết trong thành phần dinh dưỡng ở 

giai đoạn Postlarvae, lipit không có ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng, nhu cầu 

protein thích hợp là từ 21.4-24.5%. 
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Yano và Wyban (1987) đã báo cáo rằng tôm he chân trắng có thể thành 

thục và giao vĩ trong điều kiện ao nuôi. Điều này hoàn toàn phù hợp khi kích 

thước, điều kiện sinh thái và nhu cầu dinh dưỡng phù hợp. 

    Theo nghiên cứu khác, R. Brito & et al (2001) cho rằng giai đoạn đầu 

tiên của Postlarvae nên thay thế 50% Nauplius của Artemia bằng thức ăn nhân 

tạo sẽ có ích lợi cho sự phát triển và sức khỏe cho ấu trùng. 

    Ogle (1991) đã đưa ra hàng loạt các tiêu chuẩn cho quá trình nuôi vỗ 

loài tôm he chân trắng như: bể nuôi vỗ phải rộng, lượng nước thay đổi hàng 

ngày, nhiệt độ 27-29oC, S‰ = 28-32‰, thời gian chiếu sáng 13-14 giờ/ngày, 

tôm bố mẹ thả với mật độ 5 con/m2, tỷ lệ đực:cái = 1:1, thức ăn tươi sống là 

mực, giun nhiều tơ, đồng thời bổ sung thêm thức ăn công nghiệp dạng viên… 

     Theo M. Prez_Velazquez & et al (2000) cho rằng tôm đực được nuôi 

nhốt trong thời gian 42 ngày tại nhiệt đô 26oC cho số lượng tinh trùng (18.6*106 

tb/ml) và phần trăm tinh trùng bình thường (63.3%) tốt hơn so với nuôi ở điều 

kiện 29oC (lượng tinh trùng là 0.1*106 tb/ml; tinh trùng bình thường là 0.03%), 

còn nuôi ở nhiệt độ 32oC không có con nào thành thục. 

 Viện Hải Dương Học đã cho tôm he chân trắng sinh sản 11 tháng tuổi từ 

khi trứng nở đến khi tôm đẻ trứng (tôm cái cỡ 45g). Viện Gulf Coast Research 

Laboratory (GCRL) đã thực hiện việc sinh sản đối với tôm 10 tháng tuổi (tôm 

cái cỡ 36 g). Tuy nhiên tốc độ thành thục chậm nên phần lớn tôm cái thành thục 

ở 2 năm tuổi. Tuy nhiên có thể nghiên cứu sử dụng tôm cái nhỏ hơn 1 năm tuổi 

để tham gia sinh sản. 

2.3. Một số bệnh thường gặp 

Tôm he chân trắng cũng như các loài tôm khác có thể cảm nhiễm với tất 

cả các loại bệnh thường gặp của họ tôm he như bệnh virus đốm trắng (WSSV), 
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bệnh hoại tử cơ quan tạo máu (IHHN) bệnh đầu vàng (YHV) và đặc biệt là hội 

chứng Taura (TSV). Hội chứng Taura đã phát hiện đầu tiên ở tôm he chân trắng 

tại các trại gần sông Taura (Ecuado) năm 1992 và năm 1993 bệnh này bùng phát 

và gây hậu quả nghiêm trọng ở Ecuador. 

   Ngoài ra đại dịch đốm trắng (WSSV) vào năm 1999 và năm 2000 đã gây 

tổn thất lớn ở Ecuador. Sản lượng năm 2000 chỉ còn 40 nghìn tấn, tổn thất ước 

tính 40-50 triệu USD. Tại Mehico, Panama, Enxanvado cũng bị tổn thất nặng vì 

những đợt dịch bệnh này. 

Lightner (1996) cũng tìm thấy bệnh teo gan trên tôm he chân trắng ở Peru, 

Ecuador, Venezuela, Brazil, Panama và Costarica trong các năm 1993 - 1995. 

 Qua khảo sát các trại tôm ở Sinalra (Mexico), M.Z. Heberg & F.A Valle 

(2000) cho rằng cao điểm dịch bệnh hội chứng Taura tại đây vào năm 1996 có 

81% các trại mắc bệnh và giảm xuống chỉ còn 30 % vào năm 1998. 

 Tại các nước châu Á đặc biệt là ở Đài Loan và Trung Quốc nơi đã du 

nhập tôm chân trắng trong các năm 1990. Đến năm 1998 và năm 1999 bệnh 

taura du nhập vào cùng tôm giống và tôm bố mẹ, gây bệnh TSV ở tôm chân 

trắng làm sản lượng giảm xuống chỉ còn 10% vào năm 1998. 

Lighner & Bell (1984-1987); Wyban & Sweny (1991) cho rằng ấu trùng 

tôm he chân trắng rất dễ bị cảm nhiễm vibrio, vi khuẩn dạng sợi và các bệnh do 

nguyên sinh động vật gây ra. Để phòng trị các bệnh này ngoài việc thay nước, 

điều chỉnh chế độ cho ăn, dùng các loại hóa chất còn phải tính đến việc chuẩn bị 

một nguồn nước sạch trước khi đưa vào ương nuôi. Ngoài ra tôm he chân trắng 

cũng dễ bị cảm nhiễm bởi các loài nấm Sirolpidium (có thể gây chết đến 100% 

ấu trùng). Một số báo cáo cho biết có thể dùng Treflan để phòng trị. 
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   Nghiên cứu ảnh hưởng của CuSO4 đến khả năng miễn dịch và cảm 

nhiễm với vi khuẩn V. alginolyticus ở tôm he chân trắng, Yeh & et al (2003) cho 

rằng trong thành phần Cu2+ trong nước lớn hơn 1 µg/L thì có thể làm tăng khả 

năng cảm nhiễm bệnh của tôm với vi khuẩn V.alginolyticus, chính vì thế mà làm 

giảm khả năng miễn dịch của tôm he chân trắng. Khi nồng độ Cu2+ lớn hơn 20 

µg/L sẽ làm giảm khả năng hô hấp và gây độc cho tôm. 

  Một số nghiên cứu cho rằng khi cho tôm bột (12.3 ± 4.2 g/con) ăn mà 

thành phần thức ăn có chứa Nattri alginat (2 g/kg thức ăn hay có thể ít hơn) thì 

có thể làm tăng khả năng miễn dịch và sự chống chịu với vi khuẩn vibrio tốt hơn 

(Cheng & et al,2004). 

2.4. Nghiên cứu tạo đàn tôm sạch bệnh và cải thiện chất lượng di truyền 

Để nghề nuôi phát triển thật sự bền vững, các quốc gia Châu Mỹ đã có 

nhiều công trình nghiên cứu để ngăn chăn các bệnh và đã thu được những thành 

tựu đáng kể. 

   Chương trình nuôi tôm biển của Hoa Kỳ (USMSEP) với dự án nghiên 

cứu tạo đàn tôm sạch bệnh, kết quả dự án làm tăng thêm mạng lưới ra các nước 

Châu Á Thái Bình Dương (TBD) nơi có nghề nuôi tôm phát triển. Một số quốc 

gia ven bờ tây TBD như Ecuador, Mehico, Columbia cũng có chương trình cải 

thiện chất lượng di truyền cho tôm he chân trắng kết quả thu được mở ra một 

tương lai sáng cho nghề nuôi tôm. 

Tiến sĩ Sujint Thammasart (2003) sự thành công của nuôi tôm chân trắng 

sẽ đảm bảo nếu như có được nguồn tôm giống sạch bệnh trong hệ thống trại nuôi 

an toàn sinh học. 



 15 

3. Tình hình nuôi tôm he chân trắng trên thế giới và ở Việt  Nam 
3.1. Trên thế giới 

     Tôm he chân trắng  là loài được nuôi phổ biến nhất ở tây bán cầu, sản 

lượng tôm he chân trắng chỉ đứng sau tôm sú nuôi trên thế giới. Các quốc gia 

Châu Mỹ như Ecuado, Mehico, Panama… là những nước có nghề nuôi tôm chân 

trắng phát triển sớm nhất. Trong đó, Ecuador là quốc gia đứng đầu về sản lượng. 

Ở các quốc gia Châu Á  như Trung Quốc, Đài loan, Thái Lan… cũng đã 

nhập nuôi tôm chân trắng. Trong đó Trung Quốc là nước có nghề nuôi tôm công 

nghiệp phát triển nhất. 

Tuy nhiên vấn đề về dịch bệnh đã làm cho nghề nuôi tôm phải điêu đứng, 

hội chứng Taura xảy ra lần đầu tiên vào năm 1992  tại vùng nuôi tôm chân trắng 

gần sông Taura thuộc Ecuador. Nguồn nước chứa chất thải từ tôm bệnh và các 

loài chim biển ăn tôm chết là những nguyên nhân chính làm lây lan bệnh từ vùng 

này sang vùng khác, bệnh nhanh chóng lây lan đến  những quốc gia thuộc mỹ la 

tinh và sau đó lan truyền đến khắp châu Mỹ. Năm 1999, khi nguồn tôm bố mẹ bị 

nhiễm hội chứng Taura được vận chuyển từ Trung Quốc đến Đài Loan thì hội 

chứng Taura tiếp tục phát tán xuyên qua Đại Tây Dương để đến các nước  châu 

Á như : Thái lan, Indonexia… Ngoài ra còn phải kể đến đại dịch đốm trắng 

(WSSV) năm 1999 và đặc biệt là năm 2000 cũng đã gây tổn thất rất lớn ở 

Ecuador và các nước ở tây bán cầu đều phải gánh chịu những thiệt hại hết sức 

nặng nề. 

Đứng trước thông tin về các đợt dịch bệnh, các công tác nghiên cứu phòng 

trị bệnh và phát triển công nghệ di truyền nhằm tạo ra đàn tôm bố mẹ khỏe mạnh 

và cải thiện vật chất di truyền nhằm tạo ra đàn tôm bố mẹ có sức đề kháng tốt 

với bệnh tật là những hướng đi đúng đắn để phát triển bền vững nghề nuôi tôm. 
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Trung Quốc, Đài Loan, Indonexia, Philippin, Malayxia, Ấn Độ và Việt 

Nam đã tiến hành nhập nội và thuần hóa tôm he chân trắng. Trong thực tế việc 

nhập và thử nghiệm nuôi tôm he chân trắng L.vannamei vào châu Á đã được bắt 

đầu ở Philippin từ những năm 1978-1979 (theo FAO), sau đó là Trung Quốc 

năm 1988. Nhưng chỉ có Trung Quốc là thành công, duy trì sản xuất và triển 

khai nuôi công nghiệp. Năm 1996 tôm he chân trắng chính thức được nhập vào 

châu Á ở quy mô thương mại. 

Trong các quốc gia phát triển nghề nuôi tôm he chân trắng thì Trung Quốc 

là nước đi đầu, năm 1998 đã sản xuất được 150 triệu giống thuần chủng, năng 

xuất nuôi thương phẩm trung bình 2 tấn/ha/vụ (cao nhất là 7.5 tấn/ha/vụ). Công 

nghiệp nuôi tôm thịt  của Trung Quốc rất quy mô và đang trên đà phát triển. Sản 

lượng năm 2002 đạt trên 270.000 tấn, năm 2003 đạt trên 300.000 tấn ( chiếm 

71% tổng sản lượng tôm cả nước), sản lượng này còn cao hơn cả sản lượng của 

toàn châu Mỹ La Tinh (200.000 tấn vào năm 2002). 

Tổng sản lượng tôm he chân trắng châu Á xấp xỉ 316.000 tấn năm 2002 và 

năm 2003 khoảng 500.000 tấn. Rõ ràng tôm he chân trắng đang trở thành đối 

tượng nuôi chính và tồn tại vững chắc ở các nước khu vực câu Á và nó giữ vai 

trò ngày càng quan trọng trong sản lượng tôm nuôi. 

Có nhiều lí do để nhập và di giống loài tôm này, cụ thể tôm he chân trắng 

không bị nhiễm các tác nhân gây bệnh đặc chủng (vì nhập dòng SPF), khả năng 

tránh các tác hại của bệnh đốm trắng cao hơn tôm Sú, là loài dễ nuôi, dễ sản xuất 

nhân tạo. Mặt khác có những ý kiến đánh giá cho rằng, lý do chính của việc di 

nhập giống tôm he chân trắng vào châu Á là do môt số loài tôm bản địa chủ yếu 

như: tôm Nương ở Trung Quốc và tôm Sú có sức sống yếu, tỷ lệ tăng trưởng 
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chậm và dễ mắc bệnh. Những bệnh này không những gây tổn thất cho riêng mỗi 

quốc gia mà còn lan ra khắp khu vực. 

Bảng 1.1: Tóm tắt những ưu, nhược điểm chính của việc nuôi tôm he 

chân trắng 

Đặc tính Ưu điểm Nhược điểm 

Khả năng chịu 
mặn 

   Tôm he chân trắng chịu độ mặn 
với biên độ dao động lớn (0-40) và 
dễ nuôi trong nước ngọt hơn tôm sú 

 Không có 

Khả năng chịu 
nhiệt 

  Tôm he chân trắng có biên độ 
nhiêt rộng, nhiệt độ <15oC tôm vẫn 
sống do đó có thể nuôi ở mùa lạnh 

  Không có 

Tỷ lệ tăng 
trưởng 

  Tôm he chân trắng lớn nhanh hơn 
tôm sú, kích cỡ thu hoạch nhỏ hơn 

  Tỷ lệ tăng trưởng của tôm he 
chân trắng chậm sau khi đạt kích 
cỡ 20g, làm cho việc sản xuất tôm 
cỡ lớn chậm 

Mật độ thả 
giống 

  Tôm he chân trắng dễ nuôi với 
mật độ cao (60-150 con/m2) và có 
thể nuôi cao hơn nữa và cao hơn so 
với tôm sú 

  Do mật độ thả cao nên đòi hỏi 
trình độ quản lý phải tốt và dễ 
sinh ra ô nhiễm môi trường 

Nhu cầu 
protein 

  Nhu cầu protein của tôm he chân 
trắng thấp hơn 20-35% so với tôm 
sú, giảm chi phí sản xuất, hệ số 
FCR thấp (1.0-1.2) so với tôm sú 
(1.4-1.6) 

Không có 

Sức đề kháng 
bệnh 

  Tôm he chân trắng ít mắc bệnh 
hơn so với tôm sú. Tỷ sống của tôm 
he chân trắng cao hơn so với tôm sú 

   Tôm he chân trắng là vật mang 
một số mầm bệnh như 
WSSV,TSV,YHV,IHHNV.  

Dễ nhân giống 
và thuần hóa 

  Đã có nhiều tôm bố mẹ được nuôi 
trong ao và có thể thuần hóa, chon 
giống. Đã có dòng SPF (không có 
tác nhân gây bệnh gây bệnh) và đề 
kháng với tác nhân gây bệnh 

  Những cá thể thuộc dòng SPF 
thường có tỷ lệ tử vong cao ở môi 
trường không chuẩn. Việc nuôi và 
cho sinh sản đòi hỏi kỹ thuật cao 
hơn tôm sú 
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Ương nuôi hậu 
ấu trùng 

Tỷ lệ sống của ấu trùng nuôi trong 
trại giống cao (50-60%) hơn so với 
tôm sú (20- 40%) 

Không có 

Nguồn gốc Không có Tôm he chân trắng là loài nhập 
vào châu Á và hiện nay có thể lây 
nhiễm virus mới cho các giống 
tôm bản địa 

Thương mai Do khẩu vi, tôm he chân trắng nói 
chung được ưa thích ở thị trường 
Mỹ hơn tôm sú. Tỷ lệ thịt của tôm 
he chân trắng rất cao (66-68%) hơn 
so với tôm sú (62%) 

Tôm sú có thể phát triển đến cỡ 
lớn và đạt giá cao hơn so với tôm 
he chân trắng. 

Đầu tư nghiên 
cứu 

Ít có sự đầu tư Hầu hết các nước không được sự 
hỗ trợ, việc cung cấp tôm bố mẹ 
và giống còn rất hạn chế 

 

Các quốc gia châu Á sản lượng  tôm he chân trắng ngày càng tăng và là mặt 

hàng quan trọng xuất khẩu ra thị trường thế giới. 

Bảng 1.2: Sản lượng ước tính của tất cả các loài tôm và tôm he chân 

trắng ở các nước châu Á (nguồn FAO) 

 Sản lượng năm 2002 (tấn)  Sản lượng năm 2003 (tấn)   
Quốc Gia Tổng sản 

lượng tất 
cả các loài 
tôm nuôi 

Sản lượng 
tôm he 
chân trắng 

Tỷ lệ % 
tôm he 
chân trắng 
so với 
TSL 

Tổng sản 
lượng tất cả 
các loài 
tôm nuôi 

Sản lượng 
tôm he 
chân trắng 

Tổng sản 
lượng tất 
cả các loài 
tôm nuôi 

Trung Quốc 
Đài Loan 
Thái Lan 
Việt Nam 
Philipin 
Indonesia 
Malaysia 
Ấn Độ 

415.000 
18.378 
260.000 
180.000 
36.000 
100.000 
23.200 
145.000 

272.980 
7.667 
10.000 
10.000 
3.425 
10.000 
1.200 
350 

66 
42 
4 
6 
10 
10 
5 
0.2 

420.000 
19.000 
300.000 
205.000 
38.000 
130.000 
27.000 
150.000 

300.000 
8.000 
120.000 
30.000 
5.000 
30.000 
3.600 
1000 

71 
42 
40 
15 
13 
23 
13 
1 
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3.2. Tình hình nuôi tôm he chân trắng ở Việt Nam 

Do tôm he chân trắng là đối tượng được di nhập vào Việt Nam, chúng 

không phân bố tự nhiên ở các thủy vực Việt Nam nên nó được xem là đối tượng 

mới cần phải nghiên cứu và tìm hiểu sâu hơn nữa. 

   Gần đây được sự cho phép của bộ Thủy Sản, tôm he chân trắng đã được di 

nhập vào Việt Nam phục vụ cho việc nuôi thử nghiệm tại một số địa phương, 

như công ty TNHH quốc tế Long Sinh nhập 20 vạn con giống vào tháng 3/2001, 

công ty Duyên Hải Bạc Liêu nhập 1 triệu con giống từ tháng 4/2001 và công ty 

Asia Hawai Venture Phú yên  nhập 90 vạn con giống vào tháng 7/2002. Ở các 

vùng nuôi phía Bắc tôm he chân trắng được nhập từ Trung Quốc về nuôi ở 

Quảng Ninh, Hải Phòng và năng xuất nuôi đạt 5-10 tấn/ha. 

    Tại Bạc Liêu, công ty Duyên Hải Bạc liêu đã nhập 1 triệu con giống từ Đài 

Loan (4/2001). Sau 125 ngày nuôi trọng lượng tôm từ 25-30 g/con và tỷ lệ sống 

đạt 70% với năng xuất trung bình 3 tấn/ha. Tuyển chọn những cá thể đẹp từ đàn 

tôm nuôi thương phẩm này để tiến hành nuôi vỗ thành thục. Sau 10 tháng tôm 

đạt cỡ 45 g/con cả đực và cái đều thành thục, tuy nhiên sự bắt cặp và giao vĩ giữa 

các cá thể trong đàn tôm còn hạn chế, điều này đã ảnh hưởng đến tỷ lệ thụ tinh 

và tỷ lệ nở trong quá trình sản xuất giống. 

      Tại Tuy Hòa, công ty TNHH quốc tế Asia Hawai Ventures đã nhập 90 vạn 

Poslarvae sạch bệnh từ Hawaii, Mỹ (7/2002), tiến hành nuôi thương phẩm với 

mật độ 15-20 con/m2, sau 90 và 120 ngày đạt cỡ 20 g/con và 25 g/con, tỷ lệ sống 

đạt gần 90%. 

      Tại Hà Tĩnh  công ty Việt Mỹ đã nhập 1200 con tôm bố mẹ (2003) hiện 

công ty đã sản xuất con giống và nuôi thương phẩm ở nhiều vùng khu vực phía 

Bắc và Bắc Trung Bộ.  
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      Tháng 9/2001 trung tâm Nghiên Cứu Thủy Sản 3 tiến hành thuần dưỡng 

đàn tôm he chân trắng (105) để thử nghiệm sinh sản nhân tạo. Qua một năm nuôi 

vỗ thành thục, tỷ lệ sống đạt khá cao (93%) trong đó hầu hết tôm đều có sản 

phẩm sinh dục. Tiến hành cho sinh sản đã thu được những thành công ban đầu: 

1.5 vạn Poslarvae thu được ở trại giống đã chuyển đến Bình Tân (Nha Trang) 

ương nuôi thử nghiệm. Kết quả bước đầu cho thấy thế hệ con được sinh ra từ đàn 

mẹ nuôi dưỡng thành thục tại cơ sở của trung tâm cho tỷ lệ sống cao và sức sinh 

sản khá tốt. 

    Các thử nghiệm trong nước cho thấy tôm he chân trắng có thể sinh trưởng 

và phát triển tốt ở điều kiện khí hậu Việt Nam. Dù vẫn còn nhiều mối lo ngại về 

dịch bệnh nhưng lợi ích kinh tế và thương mại của tôm he chân trắng vẫn được 

thừa nhận. Vấn đề hiện nay tôm sú gặp phải môt số khó khăn là điều để chúng ta 

suy nghĩ chuyển hướng đa dạng hóa vật nuôi, di nhập và nuôi thử nghiệm giống 

mới nhằm bảo đảm sự ổn định cho nghề nuôi tôm mà tôm he chân trắng là một 

trong những lựa chọn đó. 

     Về hoạt động sản xuất giống trong nước, tôm he chân trắng ở Việt Nam 

đang trong giai đoạn sản xuất đầu tiên nên việc phát triển các trại sản xuất giống 

và diện tích nuôi thương phẩm đang được sự quan tâm của nhà nước về phương 

diện quy hoạch, quản lý và kiểm soát. 

     Tôm he chân trắng nhập vào Việt Nam từ nhiều quốc gia khác nhau (Mỹ, 

Đài Loan, Trung Quốc). Vì thế để phát triển nuôi tôm he chân trắng ở Việt Nam 

cần được đánh giá có tính khoa học cả về mối tương quan giữa kỹ thuật và môi 

trường. 
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Từ năm 2002 các nhà khoa học Việt Nam đã bắt đầu vấn đề nghiên cứu quy 

trình sản xuất giống tôm he chân trắng như viện hải dương học thủy sản 1 Hà 

Bắc. 

Năm 2003, công ty TNHH sản xuất và nghiên cứu Anh – Việt (Bình Thuận), 

chi nhánh công ty TNHH Việt – Thắng (Ninh Hòa – Khánh Hòa) được sở thủy 

sản cấp giấy phép sản xuất giống tôm he chân trắng ở khu vực Miền Trung. 

Công ty giống thủy sản Uni – President Việt Nam tại khu vực sản xuất giống 

Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận đã bắt đầu sản xuất từ tháng 4/2008 dự tính năm 

2008 sản xuất 1 tỷ con tôm thẻ chân trắng. 

Hiện nay có rất nhiều công ty trong nước được sở thủy sản cấp giấy phép cho 

sản xuất giống tôm he chân trắng như: công ty Việt Úc, công ty Nam Miền 

Trung, công ty C.P… 

Nhận xét chung về tình hình nuôi sản xuất giống thương phẩm tôm he chân 

trắng ở Việt Nam:  

Sản xuất giống nhân tạo tôm he chân trắng: Hiện nay các trại sản xuất giống 

có công suất lớn được Ngành cho phép sản xuất và nuôi thương phẩm chưa đạt 

công suất thiết kế ban đầu, một trong số những nguyên nhân là chưa thật sự hoàn 

toàn chủ động trong khâu sản xuất giống. Một số cơ sở nhỏ như các trại sản xuất 

tôm giống ở các tỉnh Nam Trung Bộ chủ yếu là di nhập giống tôm từ Trung 

Quốc về cung cấp cho các hộ nuôi tôm thương phẩm. 

Nuôi thương phẩm tôm he chân trắng: Diện tích nuôi thương phẩm tôm he 

chân trắng tại các tỉnh ven biển phía Bắc và Bắc Trung bộ khoảng 1.000 ha, các 

tỉnh Nam Trung bộ đat xấp xỉ 400 ha. Hình thức nuôi chủ yếu là thâm canh, mật 

độ thả 40 – 60 con/m2, có nơi thả 80 – 100 con/m2. Hiệu quả nuôi tôm he chân 

trắng đã đáp ứng được yêu cầu của người nuôi. Qua điều tra các hộ nuôi ở Nam 
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Trung bộ cho thấy , 80% hộ nuôi cho rằng thời gian nuôi ngắn (90 – 110 ngày), 

dễ nuôi, chi phí sản xuất thấp, lợi nhuận thu được > 40 triệu đồng/ha nuôi. Một 

số hộ nuôi (80% hộ ở Tu Bông – Khánh Hòa) cho rằng tôm he chân trắng là đối 

tượng nuôi có thể thay thế cho nghề nuôi tôm sú đem lại hiệu quả cao hiện nay. 
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PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1. Đối tượng và thời gian nghiên cứu 
1.1.  Đối tượng nghiên cứu 

Ngành chân khớp: Arthopoda 

       Lớp giáp xác:       Cructacea  

             Bộ mười chân:      Decapoda 

                  Họ tôm he:              Penaeidae 

                          Giống:                     Litopenaeus 

           Loài tôm he chân trắng: Litopenaeus vannamei (Boone,1931) 

1.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu   

1.2.1. Thời gian nghiên cứu 

  Thời gian nghiên cứu từ ngày 28/3/2009 đến ngày 10/6/2009 thì hoàn 

thành đề tài. Đây là giai đoạn sản xuất chính vụ, khí hậu nắng nóng ít có sự thay 

đổi lớn thuận lợi cho quá trình sản xuất tôm giống. 

1.2.2.  Địa điểm nghiên cứu  

 Vài nét về điều kiện tự nhiên vùng nghiên cứu 

Huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận là một khu vực tập trung rất nhiều trại sản 

xuất  tôm giống với quy mô tương đối lớn, có khoảng 300 trại lớn nhỏ sản xuất 

tôm giống trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn như : công ty Việt Úc, công ty 

Thông Thuận, công ty Nam Miền Trung… Các cơ sở này đều được xây dựng 

trên vùng đát cát ven biển bằng phẳng. 
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 Đặc điểm khí hậu 

Nhiệt độ không khí trung bình năm là 27,1oC. Khoảng dao động nhiệt độ 

giữa các tháng trong năm là khác nhau do đó cần phải chọn thời điểm thích hợp 

để tiến hành sản xuất. 

Bảng  2.1: Nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong   năm 2008 

 

  Độ ẩm không khí 

Độ ẩm không khí trung bình năm là 77% 

Bảng 2.2: Độ ẩm không khí trung bình trong năm 2008 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Độ ẩm tb 73 70 73 76 77 80 80 81 79 80 82 79 
 

 Đặc trưng về gió 

    Khu vực nghiên cứu chịu tác động của gió mùa nhiệt đới châu Á, từ 

tháng 11 đến tháng 4 hướng gió thịnh hành là hướng gió đông Bắc, từ tháng 5 

đến tháng 10 hướng gió thịnh hành là hướng Nam. Do đặc điểm địa hình, khu 

vực này gió có tốc độ khá lớn, tốc độ gió trung bình/năm là 2.3 m/s. 
 

Bảng 2.3: Tốc độ gió trung bình của tỉnh Bình Thuận năm 2008 
 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ttb(m/s) 2.3 2.6 2.8 2.5 2.3 2.2 2.5 2.4 2.2 1.8 1.8 2.2 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ttb (0C) 24,6 25,8 27,2 28,4 28,7 28,7 28,6 29,0 27,3 26,6 25,9 24,6 

Tmax (0C) 33,5 35,2 36,2, 36,6 38,7 40,5 39,0 38,9 36,5 34,9 34,5 34,0 

Tmin (0C) 15,5 15,6 18,9 20,7 22,6 22,5 22,2 21,2 20,8 19,3 16,9 14,2 
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 Đặc trưng về mưa 

Khu vực nghiên cứu có lượng mưa rất nhỏ thuộc vùng chuyển tiếp giữa 

hai chế độ mưa duyên hải Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Mùa mưa không ổn định, 

thời gian bắt đầu mùa mưa  có thể là tháng 5 hoặc tháng 9, kết thúc vào tháng 10 

hoặc tháng 11, có năm không xuất hiện mùa mưa. Qua thống kê cho thấy mùa 

mưa ở đây chỉ xuất hiện 2 tháng 9 và 10, hàng năm có khoảng 51 ngày mưa 

trong đó lượng mưa trên 10 mm chỉ có 20 ngày. Lượng mưa trung bình hàng 

năm khoảng 700 mm. 
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1.3. Nội dung nghiên cứu 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1: Sơ đồ khối nội dung nghiên cứu 

Nội dung nghiên cứu 

Tìm hiểu 
các công 

trình, thiết 
bị sản xuất 
giống tôm 
he chân 

trắng 

Tìm hiểu kỹ 
thuật ương 

nuôi ấu 
trùng tôm he 
chân trắng 

Tìm hiểu một 
số bệnh 

thường gặp 
và cách 

phòng một số 
bệnh trong 

ương nuôi ấu 
trùng 

Tìm hiểu quy 
trình xử lý 

nước, bảo vệ 
môi trường 
bền vững 

Nguồn 
nước 

và 
cách 
xử lý 
nước 

Chuẩn 
bị bể 
và thả 
Naupli

us 

Thức 
ăn, khẩu 
phần và 
chế độ 
cho ăn 

Chế 
độ si 

phong 
và 

thay 
nước 

Chế 
độ 
sục 
khí 

Theo 
dõi các 
yếu tố 
môi 

trường 

Kỹ 
thuật 
đóng 
gói và 

vận 
chuyển 

Kết luận và đề xuất ý kiến 
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2. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu 
 2.1. Phương pháp thu thập số liệu 

  2.1.1. Phương pháp thu gián tiếp 

Số liệu được thu thập từ ban quản lý, các anh chị kỹ sư và công nhân trong 

cơ sở về điều kiện tự nhiên (vị trí địa lý, khí hậu) và hệ thống công trình, cơ sở 

vật chất phục vụ cho quá trình sản xuất. Thông qua các anh chị kỹ sư công nhân 

trong cơ sở để tìm hiểu thêm một số thông tin về hoạt động sản xuất của cơ sở 

như: nguồn tôm bố mẹ, nguồn Nauplius, sản lượng Postlarvae bán ra, tổng chi 

phí các đợt… từ đó học hỏi thêm một số kinh nghiệm trong quá trình sản xuất. 

2.1.2. Phương pháp thu trực tiếp 

Trong quá trình sản xuất tại cơ sở, em trực tiếp tham gia và định kỳ kiểm 

tra đo đạc ghi chép các thông số môi trường vào thời điểm 6h và 14h bằng các 

dụng cụ đo của trại, theo dõi sát sao những biến động của môi trường trong quá 

trình sản xuất. 

 Nhiệt độ: Đo bằng nhiệt kế thủy ngân, độ chính xác 1oC 

 Độ mặn: Đo bằng khúc xạ kế, độ chính xác 1‰ 

 Đo pH: Bằng test so màu pH, độ chính xác 0.1 đơn vị 

Tỷ lệ sống của ấu trùng: Theo dõi và ghi chép đầy đủ lượng Nauplius thả 

ban đầu và lượng Postlarvae xuất ra để tính. 

Trong quá trình sản xuất tôi trực tiếp tham gia sản xuất cùng các anh, chị 

công nhân trong cơ sở, quan sát và thực hiện các thao tác kỹ thuật, ghi chép đầy 

đủ thông tin từ đó có những số liệu cần thiết cho đề tài nghiên cứu và đánh giá 

được hiệu quả sản xuất. 
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2.2. Phương pháp xử lý số liệu 

 2.2.1. Một số công thức tính toán 

  Tỷ lệ sống của ấu trùng:  

%100*(%)
C

BATLS 
  

Trong đó: A là số ấu trùng còn lại. 

B là số ấu trùng lấy thí nghiệm. 

C là số ấu trùng ban đầu. 

  Công thức xác định thời gian chuyển giai đoạn của ấu trùng 

T = T1- T2 

Trong đó: T là thời gian chuyển giai đoạn ấu trùng 

T1 là thời gian xuất hiện ấu trùng ở giai đoạn trước 

T2 là thời gian xuất hiện ấu trùng ở giai đoạn sau 
 

  Công thức xác định tỷ lệ chuyển của mỗi giai đoạn ấu trùng 

Trên cơ sở xác định được từng giai đoạn của ấu trùng thì ta tiến hành định 

lượng ấu trùng cho mỗi giai đoạn (định lượng bằng phương pháp thể tích), 

sau đó xác định tỷ lệ chuyển của mỗi giai đoạn theo công thức sau:  

     %100*1

i

i

N
NTc   

             Trong đó:     Tc:  tỷ lệ chuyển của mỗi giai đoạn 

                                  Ni:  số lượng ấu trùng giai đoạn i 

                                  Ni+1: số lượng ấu trùng ở giai đoạn i+1 

  Công thức tính lượng Artemia cần ấp trong một lần cho ăn 

 Số lượng ấu trùng tôm * số lượng Ar cần cho một ấu trùng tôm 
Ar = 

Số ấu trùng Ar đã nở/ 1g trứng bào xác khô 
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  Công thức xác định lượng thức ăn thô cần cung cấp cho ấu trùng tôm 

trong một lần cho ăn: 

P = F * V 

                Trong đó:     F:  Lượng thức ăn thô cần cung cấp cho 1m3 

                                     V: Thể tích bể 

  Công thức tính năng xuất bể ương 

V
TW   

      Trong đó:              W:  Năng xuất (con/m3) 

                                      T:   Tổng số Post xuất bể   

                                      V:  Thể tích bể ương 

 

2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu 

 Gía trị trung bình ( X ): X =  


n

n
iX

1
 

 Độ lệch chuẩn ():           δ = 





n

i
XXi

n 11
1  

Trong đó:   X  :   giá trị trung bình 

 Xi:   giá trị của 1 lần kiểm tra 

 n:   tổng số mẫu ngẫu nhiên 

Số liệu được xử lý bằng phần mềm Excell. 
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PHẦN 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

1. Các hạng mục công trình phục vụ cho quá trình sản xuất 
Cơ sở sản xuất tôm giống Nhân – Anh là một cơ sở sản xuất tôm giống 

chất lượng cao, mỗi vụ sản xuất cung cấp ra thị trường 15- 20 triệu PL, cơ sở đã 

đầu tư xây dựng đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho quá trình sản xuất, các hạng 

mục công trình thiết bị có thể chia làm 3 nhóm sau: 

1.1. Hệ thống cung cấp nước: gồm các đường ống dẫn nước, bể chứa lắng và 

xử lý, bể lọc và bể chứa nước sau khi lọc. 

  Đường ống dẫn nước biển: Nước biển được dẫn vào bể lắng và xử 

lý bằng đường ống PVC có đường kính 100 - 150 mm, đầu ống được bao bọc bởi 

một lớp chắn rác bằng kim loại, nước được lấy cách bờ 100m và được bơm bằng 

máy bơm 2 HP. 

  Bể lắng và xử lý: Bể có dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật, thể tích 

bể lớn và được xây dựng ngoài trời để tận dụng ánh sáng mặt trời trong quá trình 

xử lý nước bằng hóa chất, bể được xây dựng gần bể lọc. 

  Bể lọc: Được xây dựng cao hơn so với bể ương để có thể cấp nước 

bằng dòng tự chảy (cao hơn khoảng 0.5 m). Bể lọc được thiết kế sao cho tốc độ 

nước chảy chậm khoảng 3h lọc được 1m3, bể lọc càng chậm thì nước càng sạch. 

  Bể chứa nước sau khi lọc: Vì bể lọc cung cấp nước chậm nên ta cần 

có bể chứa nước sau khi lọc, bể này được xây dựng cùng khu với bể ương và có 

thể tích lớn gấp 3 - 4 lần bể ương. 
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1.2. Hệ thống thoát nước 

Bao gồm các đường ống ngầm, hố ga đảm bảo cho quá trình thoát nước 

nhanh và không bị ứ đọng trên nền trại, nền trại phải luôn khô ráo thoáng mát. 

Tránh hiện tượng nước đọng trong quá trình siphong, xả nước, vệ sinh bể 

ương… phải có công trình xử lý nước thải đảm bảo thu gom được nước từ mọi 

nguồn và không gây ô nhiễm cho sản xuất, nước thải phải được xử lý trước khi 

đưa ra môi trường. 

1.3. Các loại bể phục vụ cho quá trình sản xuất 

Bao gồm bể ương nuôi ấu trùng, bể ấp Artemia, bể đẻ, bể giao vĩ… các 

loại bể có kích cỡ, hình dạng khác nhau sao cho phù hợp với mục đích sử dụng. 

Ngoài ra trại sản xuất khác như: Phòng tiếp khách, nhà kho, khu nấu ăn, 

tường bảo vệ, khu vưc đóng tôm… tuy nhiên cơ sở vật chất của trại phụ thuộc 

chủ yếu vào quy mô sản xuất cũng như mức độ đầu tư của cơ sở. 

 

Bảng 3.1: Các công trình xây dựng phục vụ cho quá trình sản xuất 

Hạng mục Hình dạng, 
cấu trúc 

Thể tích 
(m3) 

Số lượng Yêu cầu 

Bể ương 
nuôi AT 

Vuông hoặc 
tròn 5 – 7 m3 Vuông: 26 

và tròn:10 

Chiều cao 1.1-1.2m, đáy nhẵn hơi 
trũng về lù thóat nước, dễ vệ sinh và 
khử trùng, bể xây độc lập và có nhà 
bao che. 

Bể giao vĩ Tròn hoặc 
hình chữ 

nhật 
14-16 1 

Chiều cao 1-1.2m, nền láng bóng dễ 
vệ sinh và thuân tiện cho quá trình 
quản lý chăm sóc. 

Bể cho đẻ Tròn 
6-8 4 

Chiều cao 1-1.2m, có nhà bao che, 
đáy nhẵn bóng và được xây dựng 
cách li với khu  vực ồn ào 

Bể ấp 
artemia 

Trụ tròn 1-2 4 Chiều cao 1m, xây bằng ximăng mặt 
trong nhẵn, có van thoát nước ở đáy. 

Bể chứa, Vuông 30-40 2 Xây gần bể lọc, bể xây ngoài trời và 
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lắng và xử 
lý 

không có nhà bao che. 

Bể lọc 
nước biển 

Chữ nhật 4-6 
2 

Xây cao hơn bể ương nuôi (0.5 m) để 
cấp bằng dòng tự chảy, xây gần bể 
chứa lắng và xử lý. 

Bể chứ 
nước đã lọc 

Hình chữ 
nhật hoặc 

hình vuông 

30-50 3 Chứa đủ lượng nước cần cho sản 
xuất, phải có mái che 

Bể xử lý 
nước thải 

Hình chữ 
nhật 

> 25% 
tổng thể 
tích bể 

1 Thoát nước nhanh và cách xa khu sản 
xuất 

 

Sơ đồ xây dựng các loại bể trong khu sản xuất tôm giống Nhân - Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hình 3.1: Sơ đồ bố trí các loại bể trong trại sản xuất 

Khu B 

8 hồ 

Biển 

Khu B 

8 hồ 

6 3 

Khu C 

20 hồ 

4 

Đường đi 

2 

1 

Khu A 

20 hồ 

5 

2 
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Chú thích: 1: Bể lọc cát 

               2 : Bể lắng và xử lý 

               3 : Bể ấp artemia 

               4 : Bể chứa nước biển sau khi xử lý  

               5 : Nhà làm việc 

               6 : Nhà kho   

Khu A,B,C hệ thống bể ương nuôi ấu trùng 

Qua việc bố trí xây dựng các hạng mục công trình là hợp lý, rất thuận tiện cho 

quá trình chăm sóc và quản lý. 

2. Các thiết bị cần thiết 
 Máy thổi khí: Oxy cần được cung cấp cho mọi giai đoạn của ấu trùng, trại 

có 4 máy thổi khí và 2 máy dự phòng với áp xuất 0.3 kg/cm3. 

 Máy bơm nước: trại có môt máy bơm nước từ biển vào công suất 2HP và 

2 máy bơm chuyển công xuất 0.5HP. 

 Máy nổ phát điện: trại có một máy nổ dự phòng trường hợp mất điện lưới, 

công suất máy phát điện ít nhất phải cung cấp đủ cho hệ thống sục khí của trại 

hoạt động bình thường. 

 Các thiết bị khác dùng trong quá trình sản xuất: túi lọc, vợt cà thức ăn, 

dụng cụ cho ăn, dụng cụ đo môi trường, các loại vợt… 

Các thiết bị sau khi sử dụng phải được vệ sinh sạch sẽ bằng chlorine A hoặc 

formol sau đó rửa sạch lại bằng nước ngọt. 
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Bảng 3.2: các trang thiết bị của trai phục vụ cho quá trình sản xuất 

Thiết bị Đơn vi tính Số lượng  Đặc điểm tính 
Máy bơm nước biển 
đầu nguồn 

máy 2 Công suất 10-15m3/h 

Máy bơm nước nhỏ máy 4 Công suất 6-8m3/h 
 Máy thổi khí máy 4 áp suất 0.5 kg/cm3 

Lưới treo cái Theo yêu cầu Hình tam giác, mắt 
lưới to 

Đá bọt cái Theo yêu cầu Hình trụ tròn  = 15 
mm 

Ống dẫn khí chính và 
nhanh mét nt Nhựa cứng =21 

mm 
Ống sục khí trong bể mét nt Nhựa mềm màu trắng 

=5mm 
Lưới lọc Artemia cái 4 Măt lưới nhỏ 
Bình oxy cái 2 Áp lực 13kg/cm3 

Cân tiểu ly cái 3 Độ chính xác 0.1g 
Túi lọc cái 6 Mắt lưới 250-300µm 
Test đo pH Bộ 2 Độ chính xác 0.1 
Cây đo độ mặn cái 2 Độ chính xác 1‰ 
Nhiệt kế thủy ngân cái 2 0-100oC 
Máy phát điện dự 
phòng cái 2 Công suất 2HP 

Vợt cà thức ăn cái Theo từng giai đoạn Mắt lưới 90-150 µm 
 Vợt thu Poslarvae cái 6 Mắt lưới 60 mm3 
Test đo dư lượng 
chlorine Bộ 2 Độ chính xác tương 

đối 
Tủ chứa thức ăn tôm cái 2 Dung tích 150-200L 
 

Ngoài ra trại sản xuất còn một số dụng cụ thiết bị sản xuất khác. 
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3. Kỹ thuật ương nuôi ấu trùng tôm he chân trắng 

3.1. Nguồn nước và cách xử lý nước 

3.1.1. Nguồn nước  

Bao gồm nước ngọt và nước biển: 

  Nước biển: Được bơm trực tiếp từ biển vào bằng máy bơm nước đầu 

nguồn với công suất 10-15m3/h, nước được dẫn vào trại bằng hệ thống đường 

ống có Ф =80-100 mm, đầu ống đượng bao bọc bởi một lớp lưới chắn rác và 

ngăn không cho những vật có kích thước lớn lọt vào. Nước biển được lấy cách 

bờ khoảng 100 m và được bơm vào lúc thủy triều lên cao chất lượng nước tương 

đối tốt và các yếu tố môi trường đều nằm trong phạm vi thích hợp. 

  Nước ngọt : Trại sử dụng nước lấy từ suối Vĩnh Hảo và được trở trực tiếp 

bằng xe chở nước chuyên dụng. 

3.1.2. Xử lý nước 

    Chất lượng nước đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình sản xuất, 

nguồn nước có thể mang rất nhiều vi sinh vật, nấm, trùng loa kèn… vì vậy ta 

phải xử lý thật kỹ trước khi đưa vào ương nuôi ấu trùng. 

 Đối với nước biển: Sau khi bơm nước vào bể lắng ta xử lý nước bằng 

thuốc tím 4-6 ppm sục khí và phơi nắng đến khi mất màu thuốc tím. Sau đó tiếp 

tục xử lý bằng Chlorine A 50- 60 ppm, phơi nắng và sục khí mạnh cho đến khi 

mất màu chlorine A, kiểm tra dư lượng chlorine A bằng thuốc thử Orthotolidin, 

để nước nuôi an toàn không còn dư lượng chlorine A ta có thể sử dụng 

Nattrithiosunfat với tỷ lệ: Natrithiosunfat: Chlorin A là 7:1. Sau khi nước trong 

không còn dư lượng hóa chất ta bơm nước lên bể lọc cát. 
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   Tùy thuộc vào chất lượng nước mà ta có thể tăng lượng hóa chất khi xử lý 

nước. Bể lọc cát được cấu tạo gồm 4 lớp: 

 Lớp cát biển: Dầy 80-100 cm 

 Lớp than hoạt tính: Gồm có 2-3 lớp, phân cách trên phần cát biển 

 Lớp đá sỏi: Dầy 5-10 cm 

 Lớp đá lớn: Dầy 15-20 cm 

Chiều cao tối thiểu bể lọc cát phải đạt 1m, bể lọc có vai trò rất quan trọng vì 

sau mỗi đợt sản xuất nó sẽ giữ lại 80% các chất cặn bẩn, vi khuẩn, nấm… của 

đợt sản xuất trước nên cần phải vệ sinh thật kỹ bể lọc. 

 Nước ngọt: Do sử dụng bằng nguồn nước từ suối Vĩnh Hảo nên nguồn nước 

ngọt tương đối sạch, do đó chỉ cần xử lý bằng thuốc tím với nồng độ thấp là đủ 

(2-4 ppm) 

3.2. Chuẩn bị bể và thả Nauplius 

3.2.1. Chuẩn bị bể ương 

Sau mỗi đợt sản xuất ta ngâm bể bằng nước ngọt và xử lý bằng Chlorine A 

100 ppm trong 2-3 ngày. Sau đó xả cạn và chà rửa thật sạch bằng xà phòng. Tiếp 

tục ủ formol trong 24h đậy bạt (1L/hồ).  Sau 24h dỡ bạt ra và chà rửa lại bằng 

nước ngọt. Sau đó cấp nước mặn và nước ngọt đã xử lý kỹ vào bể ương với S ‰ 

= 30 - 32 ‰ , đồng thời lắp đặt hệ thống sục khí. 

Tiếp tục xử lý nước trong bể bằng Iodin (1.5 g/m3) + Oxy (2g/m3) + 

Shifimp Favour (1.5g/m3) trong khoảng 12h có sục khí nhẹ, sau đó xử lý bằng 

EDTA 2g/m3 cũng sục khí nhẹ, đồng thời lắp đặt và kiểm tra lại hệ thống sục 

khí. Sau 24h có thể tiến hành thả Nauplius. 
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Nếu trại sản xuất hoạt động liên tục và kéo dài trên 3 tháng cần thiết phải 

khử phun Chlorine A trên sàn, đường ống dẫn nước, dây sục khí và các dụng cụ 

sử dụng khác… ở nồng độ Chlorine A 20 - 30 ppm 

3.2.2. Thả Nauplius 

Do điều kiện của trại không có nguồn tôm bố mẹ nên nguồn Nauplius 

được mua từ công ty sản xuất giống tôm he chân trắng AND (cơ sở tại thành 

phố Hồ Chí Minh) và được vận chuyển bằng xe lạnh, tổng số lượng Nauplius 

mua về gần 8 triệu Nauplius và được đóng trong bao. 

Đánh giá Nauplius: Nauplius mua về tương đối tốt, màu sắc vàng nhạt, 

vận động linh hoạt và không bị dính đầu, dính chân, được vệ sinh sạch sẽ… 

Trước khi thả Nauplius cần phải kiểm tra thật kỹ các thông số môi trường 

sao cho các điều kiện môi trường bể ương phải tương đương với các điều kiện 

môi trường bể đẻ. Nếu có sự chênh lệch lớn hơn 1oC về nhiệt độ và 2‰ về độ 

mặn thì cần phải thuần hóa Nauplius thời gian thuần dưỡng không nên vượt quá 

sự cân bằng thường thì chỉ khoảng 20-30 phút. 

   Trước khi thả Nauplius cho 2 - 4 g Mazal vào nước và sục khí khoảng 6-

12h, theo FAO thì môi trường nước của bể nuôi khi thả Nauplius của tôm he 

chân trắng phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau: mực nước: 0.8-1m, to là 26-30oC, S 

‰ = 28 - 32 ‰ , pH: 8.2-8.5, sục khí liên tục để cung cấp đủ oxy cho ấu trùng. 

Tắm Nauplius: do hồ tôm mẹ đẻ có chứa nhiều các chât bẩn như: phân 

tôm mẹ, thức ăn tôm mẹ, bọt nhớt tôm mẹ khi đẻ nên ta cần phải tắm Nauplius 

cho sạch bằng các thuốc có tính sát trùng nhanh nhất như: formol 100-200ppm 

(2 - 4 ml formol pha vào chậu tắm 20 lít nước biển sạch trong vòng 30s) 

    Mật độ thả Nauplius thường là 140-180 Nau/L và nên thả Nauplius vào 

lúc sáng sớm hoặc chiều tối. Theo Nguyễn Thành Vũ (2004) cho rằng mật độ 
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ương nuôi tỷ lệ với sự tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng, khoảng mật độ 

100-150 Nau/L cho tỷ lệ sống trung bình cao nhất (67.85%) và tốc độ tăng 

trưởng của ấu trùng cũng nhanh nhất. 

3.3. Thức ăn, khẩu phần và chế độ cho ăn 

3.3. 1.  Thức ăn 

     Trong quá trình sản xuất tôm giống vấn đề thức ăn là một trong những 

yếu tố quan trọng nhất góp phần quyết định sự thành bại của vụ nuôi. Ta phải lựa 

chọn những loại thức ăn phù hợp, đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cho từng giai 

đoạn phát triển của ấu trùng. Nhằm cung cấp năng lượng tối ưu giúp ấu trùng 

khỏe mạnh, sinh trưởng và phát triển nhanh, khả năng chống chịu với các yếu tố 

bất lợi của môi trường tốt và cho tỷ lệ sống cao trong suốt thời gian biến thái 

     3.3.1.1. Tảo khô: Spirulina sp thuộc lớp tảo lam có thành phần protein tối 

thiểu là 60%, chất thô > 6%, tro < 10% rất tiện dụng cho quá trình ương nuôi ấu 

trùng, chỉ cần cà qua mắt lưới phù hợp theo từng giai đoạn là có thể cho ấu trùng 

ăn. Theo một số nghiên cứu (Đào Văn Trí và Minh Hằng) thì tảo khô làm thức 

ăn cho ương nuôi ấu trùng không  cho tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống kém hơn 

so với tảo tươi. 
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3.3.1.2. Thức ăn tổng hợp 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2: Các loại thức ăn tổng hợp được sử dụng trong ương nuôi ấu trùng 

tôm he chân trắng 

 

Trên thị trường có rất nhiều loại thức ăn tổng hợp khác nhau về thành 

phần, hàm lượng các chất dinh dưỡng. Trong quá trình sản xuất trại sử dụng các 

loại thức ăn sau: 

Bảng 3.3: Các loại thức ăn tổng hợp được sử dụng trong quá trình sản xuất 

Tên thức ăn       Lansy    Frippak No.0 và No.1 Artemia nhân tạo (LCC) 
 Thành phần 
dinh dưỡng 

Đạm động vật 
biện, nguyên 
liệu thưc vật, 
men, đạm thực 
vật, dầu thực vật 
biển, acid amin, 
một số vitamin 

Đạm động vật 
biển, dầu cá 
biển, bột ngũ 
cốc, chất chiết 
từ tảo, chiết 
xuất men, 
vitamin chất 
khoáng 

Là thức ăn tổng 
hợp dạng bột có 
thành phần 
nguyên liệu là 
bột cá, bột tôm, 
bột mực, gluten 
và dầu cá 

Là loại thức ăn vi nang, 
có vỏ bọc 
Microencapsulated ( vi 
nang bọc) do đó nó giữ 
được dinh dưỡng và 
tránh phân hủy trong 
nước, nguyên liệu chính 
la Artemia nhân tạo 

Hàm lượng 
dinh dưỡng 

Protein > 48% 
Lipit > 13% 
Chất xơ < 2.5% 
Độ ẩm < 8% 

Protein > 52% 
Lipit > 14.5% 
Chất xơ < 3% 
Độ ẩm <10% 

Protein >52% 
Lipid > 9% 
Độ ẩm < 10% 

Protein > 55% 
Chất béo >10% 
Bột tro < 6%  
Xơ thô < 6% 
Độ ẩm < 8% 
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Ngoài ra để kích thích sự bắt mồi của ấu trùng tôm cơ sở sản xuất còn sử dụng 

một số loại thuốc bổ như: BK 505, Vitamin C… 

3.3.1.3. Artemia 

 

 

Hình 3.3: Ấu trùng Artemia dùng cho cho ấu trùng tôm he chân trắng 

 

Artemia là thức ăn sống quan trọng trong quá trình sản xuất tôm giống vì:  

 Thích hợp: Ấu trùng artemia di chuyển chậm, kích cỡ nhỏ phù hợp với 

ấu trùng tôm. 

 Hàm lượng chất dinh dưỡng cao: ấu trùng Artemia chứa nhiều đạm, 

acid béo không no và dễ tiêu hóa. 

 Thuận tiện: Ấu trùng Artemia dễ sử dụng, dễ bảo quản và bán sẵn trên 

thị trường 

  Phương pháp xử dụng trứng bào xác Artemia 

 Sự phát triển của trứng bào xác. 

Sau khi ấp trứng từ 1-2h, trứng sẽ hút nước. Sau 12-15h vỏ trứng bị vỡ 

ra và xuất hiện tiền ấu trùng nằm trong màng nở, khi màng nở vỡ ra ấu trùng sẽ 

bơi lội tự do trong nước. 
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  Các thông số môi trường về điều kiện ấp nở trứng Artemia. 

  Nhiệt độ: thích hợp nhất là 25-30oC, dưới 25oC trứng nở chậm và trên 

35oC trứng ngừng trao đổi chất. Tốt nhất nên giữ ở nhiệt độ ổn định trong suốt 

thời gian cho nở. 

  Độ mặn: độ mặn từ 5 – 35‰ sẽ cho tỷ lệ nở và hiệu suất cao hơn, ấu 

trùng cũng chứa nhiều năng lượng hơn. 

  pH: pH thích hợp trong khoảng 8 - 8.5, nên bổ xung thêm NaHCO3 vào 

môi trường để đảm bảo pH không dưới 8. 

  Oxy: hàm lượng oxy hòa tan 2mg/L do đó nên điều chỉnh tốc độ sục khí 

cho thích hợp. 

  Mật độ ấp trứng: không nên quá 5g/L. 

  Ánh sáng: cường độ chiếu sáng trên mặt nước 2000 lux thì thích hợp 

nhất. 

  Phương pháp ấp trứng. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4: Kỹ thuật ấp nở trứng Artemia 

 

Trước khi ấp trứng ta cần khử trùng để làm giảm mầm bệnh (nấm, vi khuẩn) 

cho ấu trùng Artemia, làm tăng tỷ lệ nở của trứng bào xác. 
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  Phương pháp khử trùng vỏ trứng như sau:  

Ngâm trứng trong nước ngọt khoảng 1h để cho trứng hút nước,sau đó ngâm 

trứng vào formol 60-80 ppm trong 10-15 phút có sục khí và cuối cùng rửa sạch 

lại bằng nước ngọt. 

  Phương pháp ấp trứng. 

Dùng nước biển đã qua lắng lọc và xử lý để ấp Artemia, ấp trứng trong bể 

ximăng có đáy là hình chóp (V = 100-150L) các thông số môi trường đo trong bể 

ấp Artemia như sau: nhiệt độ to = 30oC, độ mặn S ‰ = 32 ‰, pH = 8.2 và sục 

khí mạnh trong suốt thời gian ấp trứng. Sau khoảng 12-15h trứng sẽ bung dù và 

sau 29h trứng sẽ nở hoàn toàn. Tùy vào từng giai đoạn ấu trùng tôm mà ta có thể 

cho ăn Artemia bung dù hoặc nở. Sau 24h Artemia sẽ tiêu thụ khoảng 25 - 30% 

năng lượng dự trữ, làm giảm dinh dưỡng của ấu trùng Artemia. 

Bảng 9: Chiều dài, trọng lượng khô và năng lượng của ấu trùng Artemia 

mới nở. 

Nguồn trứng Chiều dài(mm) Trọng lương khô(g) Năng lượng     
 (10-3Toule) 

San Francisco 
Bay,CA-USA 

428 1.63 366 

Macau,Brazil 447 1.74 392 

Shark Bay, Australia 458 2.47 576 

Chaplin lake, 
Canada 

475 2.04 448 

Aibi Lake, PR China 515 4.55  

Lake Urmia 497   

Vĩnh Châu, Việt 
Nam 

395   
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3.3.1.4.  Men tiêu hóa 

Để tăng tỷ lệ sống và tăng khả năng sinh trưởng và phát triển của ấu trùng 

tôm trại còn sử dụng các sản phẩm men tiêu hóa như: ZP-25,TOP 25. 

Bảng 3.3: Các loại men tiêu hóa được sử dụng trong quá trình sản xuất. 

Tên sản phẩm ZP-25 TOP 25 

Thành phần Micro-Organism Fermentative 
Enzym (66.8%), Biodaastase (20%), 
Aluminum Silicate (30%) và một số 
thành phần khác 

Nấm sống (150 triệu con/g), vi 
sinh vật có lợi (Pediococcus 
Aciditalic, Lactobacilus), liên 
cầu khuẩn (Faecium) 

Đặc tính Chứa nhiều loại men tiêu hóa, nó 
giúp cho tiêu hóa và bảo vệ hệ thống 
tiêu hóa. Làm tăng hiệu suất dinh 
dưỡng và tăng tỷ lệ sống cho ấu trùng 
tôm. Cứ 2 ngày dùng một lần với liều 
lượng 2 ppm vào buổi tối 

Cung cấp các enzym để cải thiện 
khr năng tiêu hóa của ấu trùng, 
ấu trùng ăn vào sẽ tạo hệ men có 
lợi cho đường ruột, ngăn ngừa hệ 
men có lợi cho đường ruột, giúp 
cho quá trình tiêu hóa tốt. Bổ 
sung vsv có lợi cho đường ruột 
và môi trường nước, ổn định hệ 
thống đường ruột do quá trình 
dùng  kháng sinh. 

 

3.3.1.5.   Men vi sinh ( Combozyme) 

 Thành phần : Protease … 20 CPU/ gm. 

                      Bacillus Subtilis … 1.2 * 106CFU/gm. 

                      Lactobacillus bìidoterium … 1*108CFU/ gm. 

 Công dụng: cung cấp vi sinh vật có lợi, ngăn chăn sự tái sinh của vi 

khuẩn gây bệnh và giun tròn, giảm thiểu khả năng phát sinh bệnh tật, cải thiện 

môi trường nước. 
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    Tiêu diệt các bệnh do tảo, vi khuẩn, nguyên sinh động vật gây ra và ngăn 

ngừa một số bệnh trong quá trình ương nuôi như bệnh kí sinh trùng, bệnh về 

đường ruột… 

Thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển nhanh, đồng đều, giảm stress, cải 

thiện hệ số thức ăn. Phân hủy các hợp chất hữu cơ dư thừa, làm sạch nước, giảm 

khí độc, tăng hàm lượng oxy hòa tan trong nước.  

 Cách sử dụng. 

Ngâm Combozyme vào nước và sục khí 3 – 4 h rồi tạt vào bể ương, liều 

lượng 5g/m3. 

3.3.2.   Cách phối trộn thức ăn trong ương nuôi ấu trùng 

Việc phối trộn các loại thức ăn khác nhau cho ấu trùng có vai trò rất quan 

trọng, thức ăn phải được phối trộn làm sao để cung cấp đầy đủ và cân đối thành 

phần dinh dưỡng cho từng giai đoạn ấu trùng. 

Do điều kiện của trại không sản xuất được giống tảo tươi do đó trại phải 

sử dụng tảo khô kết hợp với thức ăn tổng hợp để cho ấu trùng ăn. Mỗi giai đoạn 

ấu trùng có một chế độ cho ăn riêng. Theo Đào Văn Trí và Thanh Hoa đã bố trí 

thí nghiệm với 3 công thức thức ăn như sau:  

Lô A: Tảo tươi + thức ăn tổng hợp 

Lô B: Tảo khô + thức ăn tổng hợp 

Lô C: Tảo khô  

Tác động lên sự phát triển của ấu trùng tôm he chân trắng (giai đoạn Zoea, 

Mysis). Kết quả cho thấy sử dụng tảo tươi kết hợp với  thức ăn tổng hợp thì ấu 

trùng tôm he chân trắng có thời gian biến thái nhanh hơn so với tảo khô kết hợp 
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với thức ăn tổng hợp hoặc tảo khô đơn lẻ. Sử dụng tảo tươi kết hợp với thức ăn 

tổng hợp thì ấu trùng (Lareva) tôm he chân trắng có tốc độ tăng trưởng (về chiều 

dài và trọng lượng thân) và tỷ lệ sống cao hơn so với tảo khô kết hợp với thức ăn 

tổng hợp hoặc tảo khô đơn lẻ. 

Bảng 3.4: Cách phối trộn các loại thức ăn cho từng giai đoạn ấu trùng tôm 

he chân trắng. 

Giai đoạn Thức ăn sống Thức ăn tổng hợp 

    Loại thức ăn   Tỷ lệ phối trộn 

Zoae  Không sử dụng Tảo khô + lansy + 
Frippak + BK 505 

(45% : 30% : 20%: 
5%) 

Mysis Cho ăn Artemia 
bung dù 

Lansy + Frippak + 
No.0 + VTM C 

(25% : 20% : 50% : 
5%) 

Postlatvae Nauplius của 
Artemia 

Tương tự như Mysis nhưng có thể tăng No.0 để 
giảm chi phí thức ăn, từ PL7 trở đi có thể thay 
No.0 bằng No.1 

 

3.3.2.  Kỹ thuật cho ấu trùng ăn và chăm sóc 

3.3.2.1. Giai đoạn Zoae  

Ấu trùng bắt đầu sử dụng thức ăn bên ngoài, ta sử dụng tảo khô kết hợp 

với thức ăn tổng hợp (Lansy + Frippak) và ZP-25. Lượng thức ăn cho Zoea từ 

0.5 - 0.8g/m3/lần (tùy thuộc vào mật độ ương và sức khỏe của ấu trùng). Giai 

đoạn Zoae ấu trùng rất nhạy cảm với các yếu tố môi trường, lại mới bắt đầu sử 

dụng thức ăn bên ngoài nên dễ mắc bệnh đường ruột. Chế độ cho ăn 8 lần /ngày. 

  Giai đoạn Zoea 1: Khi Nau 6 chuyển sang Zoea 1 khoảng 60% ta cho ăn 

2 bữa tảo liên tiếp rồi sau đó cho ăn xen kẽ 1 bữa tảo, một bữa tổng hợp. 
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  Giai đoạn Zoea 2: Cho ăn một bữa tảo, hai bữa tổng hợp. 

  Giai đoạn Zoea 3: Khi Zoea 2 chuyển sang Zoea 3 cho ăn một bữa tảo 

rồi cắt tảo. 

3.3.2.2. Giai đoạn Mysis 

Liều lượng cho ăn : từ 0.8-1.4 g/m3/lần tùy vào mật độ và sức khỏe của ấu 

trùng, tăng dần theo giai đoạn và độ lớn của ấu trùng. Giai đoạn Mysis cho ăn 

thức ăn tổng hợp xen kẽ với Artemia bung dù, cho ăn 8 lần/ngày và cứ cách 3h 

cho ăn một lần. 

Cho ăn 2 lần thức ăn tổng hợp xen kẽ với 1 lần Artemia bung dù, lượng 

Artemia mỗi lần cho ăn khoảng 1-2g/m3 ( tùy thuộc vào mật độ nuôi ấu trùng). 

3.3.2.3. Giai đoạn Postlarvae 

Sau giai đoạn Mysis 3, ấu trùng chuyển sang giai đoạn Postlarvae, mỗi 

ngày nuôi ấu trùng được tính một tuổi Postlarvae. Thức ăn cho Postlarvae là 

Nauplius của Artemia kết hợp với thức ăn tổng hợp (Lansy + Frippak). Chế độ 

cho ăn Artemia: cho ăn ngày 3 lần (2 lần vào ban đêm và một lần vào ban ngày) 

khẩu phần khoảng 1.4 - 2 g/m3. Các bữa còn lại sử dụng thức ăn phối trộn 20-

35g/1lần cho ăn (tùy thuộc vào mật độ và tình trạng sức khỏe của ấu trùng). 

Từ PL1- PL7 vẫn sử dụng thức ăn như cho ấu trùng giai đoạn Mysis 

nhưng thức ăn sẽ tăng lên 35- 50g thức ăn/lần. Từ PL7 trở đi chuyển N0.0 sang 

sử dụng N0.1. 

Trước khi cho ấu trùng ăn ta phải quan sát kỹ màu nước, hoạt động của ấu 

trùng…bằng cách múc nước vào cốc thủy tinh dùng đèn quan sát, để từ đó điều 
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chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. Đối với thức ăn tổng hợp thì phải cà thức ăn 

qua vợt với kích cỡ phù hợp với từng giai đoạn để ấu trùng sử dụng thức ăn hiệu 

quả và triệt để hơn, hạn chế thức ăn bị hòa tan trong nước và bị chìm xuống đáy 

gây ô nhiễm môi trường bể nuôi. 

3.4. Chế độ Siphon thay nước 

 

Hình 3.5: Kỹ thuật Siphon bể ấu trùng tôm he chân trắng 

Siphon thay nước là biện pháp kỹ thuật làm sạch môi trường bể ương. Mỗi 

giai đoạn ấu trùng có một chế độ Siphong thay nước khác nhau cụ thể là: 

 Giai đoạn Zoea: Giai đoạn này không Siphon thay nước nhưng nếu môi 

trường bể ương xấu thì cuối Zoea 3 có thể tiến hành Siphon và rút nước 20-30 

cm, sau đó cấp nước mới vào. Thay nước là một biện pháp tốt nhằm cải thiện 

môi trường nước trong bể nuôi ấu trùng, kích thích ấu trùng lột xác chuyển 

giai đoạn đồng đều hơn.Tuy nhiên để tránh gây sốc cho ấu trùng thì nước 

thay phải qua sử lí và các thông số môi trường phải tương đương nhau. Sau 

khi siphon thay nước cần bổ xung thêm ET 600 1-2g/m3, sau đó dung tiếp 
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Shirimp Favour : 1-2g/m3 để chống sốc cho ấu trùng giúp ấu trung lột xác 

nhanh và chống tòe đầu. Sau khoảng 4h ta sử dụng men vi sinh Combozym 

2g/m3 hòa vào xô nước, sục khí 30 phút và tạt đều quanh bể ương vào lúc trời 

mát. 

  Giai đoạn Mysis: giai đoạn này siphon thay nước 2 ngày/lần. Khối lượng 

nước thay 30-50 %/ lần. Giai đoạn Mysis1 siphon đáy rút nước 30 - 50 cm rồi 

cấp nước mới vào, bổ sung TOP ANT: 1.5g/m3 để chống sốc cho ấu trùng và 

cung cấp oxy hòa tan trong nước. 

 Giai đoạn Postlarvae:    Giai đoạn này cũng tiến hành siphon thay nước 2 

lần/ngày, khối lượng nước thay từ 30-60%, giai đoạn Postlarvae cũng chỉ cấp 

nước biển nếu cần, từ PL7 trở đi có thể thêm nước ngọt (đã qua sử lý) vào bể 

ương. Trước khi cấp nước cần đưa : ET 600( ET 800) 0.5g/m3 vào bể để 

chống sốc. Cấp nước xong dùng TOP ANT 1- 2 g/m3 để ổn định môi trường. 

     Mức độ thay nước khác nhau tùy theo giai đoạn và sức khỏe của ấu 

trùng vì ấu trùng rất nhạy cảm với các biến động của môi trường (nhất là 

nhiệt độ và pH)  do đó cần căn cứ vào tình hình sức khỏe của ấu trùng trong 

thực tế và chất lượng nước trong bể nuôi mà có chế độ siphon thay nước cho 

phù hợp. 

3.5. Chế độ sục khí 

   Mỗi giai đoạn ấu trùng có hàm lượng oxy khác nhau nên có chế độ sục khí 

cũng khác nhau. Tùy từng giai đoạn mà ta có chế độ sục khí cho phù hợp. 

  Giai đoạn Nauplius: sục khí nhẹ và liên tục, đậy bạt tránh hiện tượng ấu 

trùng hướng quang. 
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  Giai đoạn Zoea: sục khí nhẹ vừa đủ cung cấp oxy, không quá mạnh làm đứt 

đuôi phân của ấu trùng và không đảo lộn chất bẩn (dễ gây bệnh đường ruột, bệnh 

nhầy nước…) giai đoạn Zoea ấu trùng có tính hướng quang mạnh nên cần đậy bạt, 

hạn chế sự tiêu hao năng lượng cho ấu trùng. 

 Giai đoạn Mysis: tăng sục khí, có thể tập trung vòi khí ở giữa bể để ấu 

trùng Mysis phân tán đều và không nằm đáy, đến giai đoạn Mysis3 có thể mở 

bạt ra. 

  Giai đoạn Postlarvae: sục khí mạnh hơn các giai đoạn khác, giai đoạn này 

không đậy bạt để ấu trung làm quen với ánh sáng môi trường. 

3.6. Theo dõi các yếu tố môi trường 

Do tôm giống rất mẫn cảm với các yếu tố môi trường nên các yếu tố môi 

trường trong bể ương phải luôn thích hợp và ổn định. Sự thay đổi các yếu tố môi 

trường phải nằm trong phạm vi cho phép như: sự thay đổi to không quá 1oC, độ 

mặn không quá 2 ‰. Các yếu tố môi trường dược đo ở 6h sáng và 14 h chiều. 
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3.6.1. Diễn biến độ mặn trong quá trình ương nuôi 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.6: Biểu đồ diễn biến độ mặn trong quá trình ương nuôi ấu trùng 

Nhận xét: trong quá trình ương nuôi bắt đầu từ giai đoạn Mysis 3 trở đi ta 

tiến hành thay nước, lượng nước thay từ 20-50 % lượng nước trong bể và kết 

hợp với việc hạ độ mặn. Tiến hành thay nước ở các giai đoạn Mysis1, Postlarvae 

1 và 5, độ mặn được giảm xuống tương ứng là 28, 23 và 17 ‰. Cần lưu ý là 

lượng nước biển và nước ngọt châm vào bể phải được xử lý kỹ, khi cấp vào bể 

phải cấp từ từ và gián đoạn tránh gây sốc cho ấu trùng. 

 Mysis  1- 3:    có thể hạ từ 3 - 5 ‰ . 

 Postlarvae 1 - 4:   hạ từ  4 - 6 ‰ . 

 Postlarvae 5 -10: hạ từ  4 -7 ‰ . 

Công thức hạ độ mặn: 
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Mà : V2 = V- V1 hay V = V1+ V2 

Trong đó:  V là tổng thể tích nước sau khi pha trộn có độ mặn là N 

V1 là thể tích nước có độ măn cao N1. 

V2 là thể tích nước có độ mặn thấp N2. 

3.6.2. Diễn biến về pH trong bể ương 

 

Hình 3.7: Biểu đồ diễn biến pH trong ương nuôi ấu trùng 

Nhận xét: khoảng dao động pH từ 7.6 - 8.3, sự dao động pH trong ngày 

không đáng kể cao nhất chỉ có 0.2 đơn vị. Nhìn chung pH khá ổn định và phù 

hợp cho ấu trùng. 

 

 

7.5 
7.6 
7.7 
7.8 
7.9 

8
8.1 
8.2 
8.3 
8.4 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 ngày 

pH sáng Chiều 
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3.6.3. Diễn biến về nhiệt độ trong bể ương ấu trùng. 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.8: Biểu đồ diễn biến nhiệt độ trong ương nuôi ấu trùng 

Nhận xét: qua đồ thị ta thấy nhiệt độ môi trường nước trong bể ương ổn 

định và thích hợp nằm trong khoảng 28 - 31oC, sự chênh lệch sáng – chiều 

khoảng 1 – 1.5oC, vào những ngày mưa nhiệt độ cũng không dao động nhiều cao 

nhất chỉ có 1.5oC. Nhìn chung yếu tố nhiệt độ trong suốt quá trình ương ấu trùng 

là thích hợp. 

3.7. Quan sát diễn biến của ấu trùng trong suốt thời gian ương nuôi 

3.7.1. Quan sát hoạt động của ấu trùng 

Thường xuyên quan sát hoạt động của ấu trùng tôm bằng kính hiển vi 

hoặc bằng múc ấu trùng vào cốc thủy tinh dùng đèn chuyên dụng để quan sát: 

tình trạng sức khỏe của ấu trùng, thời gian chuyển giai đoạn của tôm…từ đó có 

những biện pháp điều chỉnh thích hợp như: chế độ cho ăn, các biện pháp phòng 

bệnh, quản lí các yếu tố môi trường… 
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Hình 3.9: Quan sát hoạt động của ấu trùng tôm he chân trắng 

Bảng 3.5: Quan sát hoạt động của ấu trùng tôm he chân trắng. 

 Ấu trùng khỏe Ấu trùng yếu 
Giai đoạn Zoae     Bơi lội nhanh nhẹn, đuôi 

phân dài và cuộn xoắn, kích cỡ 
đồng đều, bộ phụ sạch không 
bị dính, ấu trùng chuyển giai 
đoạn đồng loạt. 

    Bơi lội chậm, đuôi phân 
chảy và ngắn, kích cỡ không 
đồng đều, dính đầu, dính 
chân, ấu trùng chuyển giai 
đoạn không đều. 

Giai đoạn Mysis   Bơi lội nhanh, phản xạ nhanh 
và búng mạnh. Chân ngực 
khuấy đảo liên tục, kích cỡ ấu 
trùng đồng đều. 

   Bơi lội chậm, ấu trùng lắng 
đáy, kích cỡ không đều, phản 
xạ chậm và chuyển giai đoạn 
rải rác. 

Giai đoạn 
Postlarvae 

  Bơi lội nhanh nhẹn, bắt mồi 
tích cực, kích cỡ đồng đều, bơi 
ngược dòng nước, ấu trùng 
bám thành bể. 

  Hoạt động chậm chạp, ấu 
trùng ít bám tường, kích cỡ 
tôm không đồng đều. 

 

3.7.2. Thời gian chuyển giai đoạn của ấu trùng 
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Thời gian chuyển giai đoạn của ấu trùng phụ thuộc vào nhiệt độ môi 

trường, chất lượng nước, quản lý chăm sóc, tình trạng sức khỏe của ấu 

trùng…trong đó nhiệt độ là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới thời gian 

chuyển giai đoạn của ấu trùng. 

Bảng 3.6: thời gian chuyển giai đoạn của ấu trùng tôm he chân trắng. 

Giai đoạn Thời gian chuyển các giai 
đoạn phụ của ấu trùng   (giờ) 

Thời gian chuyển giai đoạn 
chính của ấu trùng ( giờ) 

Nauplius  
2.44
4642   

Zoea 1 
8.34
3533  

Zoea 2 
5.37
3836   

Zoea 3 
3.34
3532   

 

5.106
108101  

Mysis 1 
7.33
3532   

Mysis 2 
2.37
3836   

Mysis 3 
8.37
3936   

 

8.105
112104   

 

3.7.3. Tỷ lệ sống của ấu trùng  

    Trong quá trình ương nuôi ấu trùng tôm he chân trắng ta thấy tỷ lệ sống 

thấp nhất là ở giai đoạn Zoea, đặc biệt là ở giai đoạn Zoea 2, nếu như ấu trùng 

vượt được qua giai đoạn này thì tỷ lệ sống sẽ rất cao. Hiện nay các trại sản xuất 

giống vẫn cho rằng giai đoạn Zoea 2 là khó khăn nhất. 
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Bảng 3.7: Tỷ lệ sống ở các giai đoạn tôm he chân trắng. 

Giai đoạn Nauplius 
( % ) 

Zoea ( %) Mysis ( %) Poslarvar 
( % ) 

Nau→P10 ( 
%) 

Bể (1→6) 
3.95
9794   

5.68
7066   

8.77
8075   

8.90
9288   

4.54
5652   

 

3.7.4.  Thu hoạch, đóng Postlarvae và vận chuyển 

 

   

Hình 3.10: Kỹ thuật đóng Poslarvae và vận chuyển 

 Thu hoạch: khi ấu trùng đạt cỡ Postlarvae 8 ngày tuổi thì ta hạ độ mặn 

xuống còn 17 ‰, tuy nhiên tùy theo yêu cầu của khách hàng mà ta có thể tăng 

hoặc giảm độ mặn để phù hợp với môi trường ao nuôi. Cần chú ý rằng độ mặn 

phải giảm từ từ và gián đoạn tránh gây sốc cho ấu trùng. 

 Cách thu hoạch: rút nước trong bể xuống còn 3.5 – 40 cm, sau đó dùng vợt 

đánh Postlarvae vớt ấu trùng nhẹ nhàng vào xô có để sẵn sục khí và đưa đến chỗ 

đóng bao, các thao tác phải nhẹ nhàng hạn chế tối đa sự ảnh hưởng lên ấu trùng. 
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 Đóng gói: Postlarvae được đóng vào bao có V = 4L, nước dùng để đóng 

Poslarvae gồm cả nước mới và nước cũ với tỷ lệ 50:50, lượng nước trong túi 

khoảng 1.5L và có bổ sung thêm Nauplius của Artemia. Số lượng ấu trùng được 

vận chuyển trong mỗi túi phụ thuộc vào quãng đường và thời gian vận chuyển 

Mỗi túi chứa khoảng 4000-8000 con, được bơm đầy oxy và xoắn thật chặt. 

 Vận chuyển: Nếu vận chuyển đi xa thì nhất thiết phải xử dụng xe lạnh và 

hạ nhiệt độ nước đóng tôm xuống 22 - 24oC, tính toán lượng Artemia trong túi 

thích hợp cho ấu trùng sử dụng trong suốt quãng đường đi, nhiệt độ trong xe lạnh 

cũng phải từ 22 - 24oC, hạn chế tối thiểu sự hao hụt trong quá trình vận chuyển. 

Bảng 3.8:  Kết quả sản xuất giống tôm he chân trắng 

Giai đoạn Bể 1 Bể 2 Bể 3 Bể 4 Bể 5 Bể 6 

Nauplius 
thả (con) 

1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

Poslarvae 
xuất bể 

760.000 540.000 412.000 630.000 820.000 734.000 

Tỷ lệ 
sống (%) 

63.3 45 34.3 52.5 68.3 61.2 

 

Nhận xét: Qua bảng số liệu ta thấy kết quả ương nuôi của cơ sở là tương đối 

cao. Tiến hành thả tổng cộng 6 bể với số lượng ấu trùng thả ban đầu là 7.200.000 

Nauplius, đến giai đoạn Poslarvae thu hoạch là 3.896.000 con. Tỷ lệ sống dao 

động từ 34.3 – 68.3%. 

4. Một số bệnh thường gặp trong ương nuôi ấu trùng và cách phòng trị 
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Hình 3.11: Ấu trùng tôm bị bệnh phát  sáng ở giai đoạn Postlarvae 

    Ấu trùng tôm he chân trắng rất mẫn cảm với các yếu tố môi trường do 

đó trong quá trình ương nuôi nó cũng mắc phải một số loại bệnh khác nhau, đặc 

biệt là ở gai đoạn Zoea, nếu như ấu trùng khỏe mạnh ở giai đoạn này thì ta có thể 

nắm chắc đến 60 % sự thành công. 
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Bảng 3.9: Các loại bệnh thường gặp trong ương nuôi ấu trùng                 

tôm he chân trắng 

Bệnh Dấu hiệu Phòng bệnh Trị bệnh 

Bệnh nấm đỏ 

  Xuất hiện các vết 
tròn đỏ nhìn thấy 
được ở dưới đáy hồ, 
ấu trùng tôm giảm 
ăn, màu nước thay 
đổi 

  Định kì siphon thay 
nước, dùng Cipro kết hợp 
với khánh sinh để phòng 
bệnh 

  Dùng Domitazol 
3viên sau 6h kiểm tra 
lai nếu không thấy 
giảm thi dùng thêm 
lần thứ 2 như trên. 
Ngoài ra có thể dùng 
Bio Tonic 20g/bể, sau 
6h nếu không giảm 
dùng thêm Domitazol 
3viên 

Bệnh phát sáng 

  Tôm bị chết và phát 
quang trong bong tối. 
Khi bệnh nặng, các 
vi khuẩn kháng lại 
thuốc thì chuyển 
sang giai đoan sang 
sống (tôm còn sống 
phát sáng) 

  Định kỳ dùng TOP-25 
0.5g/m3/ngày để bổ sung 
vi khuẩn có lợi lấn át sự 
phát triển của vi khuẩn 
vibrio gây bệnh phát 
sáng. Phòng bằng thuốc 
Streptom 2viên/m3 kết 
hợp với Cpro  

Dùng ET 600 1g/m3 
để tăng thể trạng cho 
ấu trùng, sau đó dùng 
kháng sinh 
Cefoxtaxim 1-1.5ppm 
và Cpro 1-2viên/m3. 
Sau 6h dánh lại môt 
liều như trên, lặp lại 
cho đến khi bệnh khỏi 
hẳn 

Bệnh tước 
phân  Zoea 

  Phân chảy và kéo 
rất dài, ấu trùng giảm 
ăn, hoạt động kém, 
đuôi phân bị đứt ra 
thành nhiều đoạn 

  Dùng TOP 25 kết hợp 
với ET 600 để cải thiện 
hệ vi sinh vật có lợi. Nếu 
dùng kháng sinh thì 
Zinnat 0.5ppm hoặc 
Nystatin 0.25ppm, 
Cotrimxazol 1ppm 

  Dùng AP0, ngâm Bio 
Dream 10g và dùng 
sau 1h, tối cho ăn ZP 
25 để kèm đường ruột 
lại. Đối với những bể 
bị nặng có thể dùng 
thêm Neomycine và 
cho ăn thêm Cyccpyy 
và giảm tảo lại 

 

Ngoài ra trong quá trình ương ấu trùng còn gặp phải một số bệnh khác 

như: bệnh trùng loa kèn, bệnh nhầy đáy, bệnh toè đầu, bệnh đỏ thân… khi ấu 
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trùng mắc bệnh thì khả năng sinh trưởng, phát triển sẽ giảm sút và ấu trùng chết 

rải rác đến hàng loạt nếu như bị nhiễm nặng. Do đó tốt nhất là ta nên chủ động 

phòng bệnh, nếu như đàn ấu trùng mắc bệnh đến 50% thì nên xả bỏ. Trong quá 

trình ương nuôi ấu trùng tôm thẻ chân trắng cơ sở đã phòng bệnh cho các giai 

đoạn như sau: 

Bảng 3.10: Phòng bệnh cho ấu trùng theo từng thời gian và     

giai đoạn cụ thể. 

Ngày Giai đoạn                  Phòng giai đoạn 

1 N6→ Z1   Cho ăn tảo khô khi N6 bắt đầu chuyển Z1, bữa kế cho ăn ZP-25 

2 Z1 Z1 được 22h dùng Nystatin 5 viên/hồ, sau 12h cho ăn 2g ZP-25 

3 Z1→Z2 19h30 cho ăn 1-2g ZP-25 

4 Z2 Z2 được 18h dùng 7g Shrimp Favour, 10ml Mazal, lúc 19h 30 
cho ăn 2-3g ZP-25 

5 Z2→Z3 19h 30 cho ăn 2-3g ZP-25 

6 Z3 Khi Z3 được 18h dùng 10g Shrimp Favour, cuối Z3 thấy M1 
siphong cấp nước 5-7 cm dùng 5 viên Nystatin + 3 viên 
Cotrimforte + 10g ET 600, tối 19h30 cho ăn 3g ZP- 25 

7 Z3→M1 19h 30 cho ăn từ 2-3 g ZP-25 

8 M1 10h Mazal 15ml,19h 30 dùng Bio Dream 10g 

9 M2 Châm nước ngọt 5-7cm dùng 10g ET 600, 10g Shrimp Favour. 
19h 30 cho ăn 5g TOP 10 

10 M2→M3 10h dùng Mazal 15ml (19h Bio Dream 10g) 

11 M3 M3 được 18 h dùng 10g Shrimp Favour (cuối M3 dùng 5 viên 
Nystatin), 19h 30 cho ăn TOP 10 

12 M3→P1 Chuyển Post hết P1 cấp nước ngọt dùng 10g ET600, 10h Mazal 
15ml 

13 P1 19h 30 cho ăn 5g TOP 10 

14 P2 10h Mazal 15ml 
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15 P3 19h 30 cho ăn 5g TOP 10 

16 P4 10h Mazal 15ml 

17 P5 19h 30 cho ăn 5g TOP 10 

18 P6 10h Mazal 15ml 

19 P7 Ngừng cho ăn TOP 10 đối với những hồ bình thường 

20 P8 10h Mazal 15ml 
 

6. Tìm hiểu quy trình xử lí nước thải, bảo vệ môi trường bền vững 

Sau mỗi vụ nuôi nước thải có thể mang rất nhiều mần bệnh, dư lượng 

kháng sinh… nếu nguồn nước thải này được thải ra ngoài môi trường mà không 

qua sử lý sẽ ảnh hưởng trực tiếp cho các vụ nuôi tiếp theo. Qua điều tra khảo sát 

hơn 30 trại nuôi ở Xóm 7- Vĩnh Tân – Tuy Phong - Bình Thuận cho thấy quá 

trình sử lý nước thải trước khi đưa ra ngoài môi trường đang còn rất sơ sài và 

hạn chế hầu như nước được thải ra ngoài hố ga mà không qua xử lý. 

Nguồn nước biển mà các trại sản xuất lấy vào đều phải qua quá trình xử lí 

bằng hóa chất với liều lượng rất cao nhằm loại bỏ những mầm bệnh tồn tại trong 

môi trường nước, nếu tình trạng này kéo dài thì chỉ khoảng 5-7 năm nữa khả 

năng ô nhiễm nguồn nước ở khu vực này là rất lớn, đó là một vấn đề đang báo 

động đối với các hộ sản xuất tôm giống ở đây. 

Trại sản xuất tôm giống Nhân- Anh đã xây dựng một bể chứa nước thải 

lớn, bể được xây dựng cách xa khu vực sản xuất 60m và có thể chứa được 30% 

thể tích nước của toàn bộ khu sản xuất. Bể chứa nước thải phải đảm bảo thu gom 

nước từ mọi nguồn cần thải và không gây ô nhiễm cho sản xuất, nước thải được 

xử lí bằng Chlorine A trước khi đưa ra ngoài môi trường. 



 61 

Vấn đề về hóa chất, thuốc phòng trị bệnh, chế phẩm sinh học sử dụng 

trong sản xuất tôm giống phải đúng tiêu chuẩn của ngành cấp cho các cơ sở sản 

xuất kinh doanh thủy sản. Không sử dụng hóa chất, kháng sinh có trong danh 

mục cấm theo quy định của Bộ. Định kỳ kiểm tra thật chặt chẽ trong việc sử 

dụng hóa chất, kháng sinh và nguồn nước thải ra môi trường. 



 62 

PHẦN 4 : KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 

1. Kết luận 

1.1. Công trình, thiết bị phục vụ cho sản xuất 

Hệ thống công trình lấy nước và thoát nước đều đảm bảo, công trình thoát 

nước rất tốt, nước thoát nhanh và không bị ứ đọng nên nền trại luôn khô ráo, 

sạch sẽ. 

Các bể chứa, bể lắng và xử lý, bể lọc được xây dựng ở vị trí thuận tiện và có 

thể tích chứa phù hợp với quy mô sản xuất. 

Bể ương nuôi ấu trùng được xây bằng ximăng, mặt trong nhẵn và có màu 

xám trắng thuận lợi cho vệ sinh bể ương. Thể tích bể V = 6 m3 

1.2. Kỹ thuật ương nuôi ấu trùng 

  Nguồn nước: gồm có nước ngọt và nước biển, nguồn nước được sử dụng 

là tương đối sạch phù hợp với sự phát triển của ấu trùng. 

 Xử lý nước: Đối với nước biển trải qua 3 giai đoạn xử lý: giai đoạn lắng, 

xử lý và lọc. Qúa trình xử lý như sau: dùng thuốc tím 4- 6 ppm và chlorine A 50 

– 60 ppm, phơi nắng và sục khí mạnh. Nồng độ hóa chất có thể thay đổi tùy vào 

chất lượng nước. 

 Bể ương ấu trùng: vệ sinh bể thật kỹ bằng cách: ngâm bể bằng nước ngọt 

→ xử lí bằng Chlorine A  100 ppm → chà rửa bằng xà phòng → ủ formol  1L/6 

m3 → chà rửa lại bằng nước ngọt. Mực nước tối thiểu là 0.8 m. 
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 Thả Nauplius: thả vào lúc trời mát, trước khi thả phải kiểm tra kỹ các 

yếu tố môi trường. Mật độ thả từ 140 – 170 Nau/L. Tuy nhiên mật độ thả có thể 

thay đổi tùy thuộc vào trình độ quản lí chăm sóc. 

 Thức ăn cho ấu trùng:  

              Giai đoạn Zoae, Mysis: cho ăn tảo khô kết hợp với thức ăn tổng hợp, đến 

Mysis 3 cho ăn Artemia bung dù và định kỳ bổ sung thêm thuốc bổ cho ấu trùng. 

Giai đoạn Poslarvae cho ăn Nauplius của Artemia kết hợp với thức ăn 

tổng hợp. 

  Chế độ cho ăn: ngày cho ăn 8 lần, cách 3h cho ăn một lần. 

  Cách phối trộn thức ăn:  

- Giai đoạn Zoae: Tảo khô + Lansy + Frippak + BK 505 (45:30:20:5) 

- Giai đoạn Mysis: Lansy + Frippak + N0.0 + VTM C (25:20:50:5) 

- Giai đoạn postlarvae:  Nauplius của Artemia + thức ăn tổng hợp 

(1:2) 

     Chế độ quản lý chăm sóc: theo dõi và ghi chép đầy đủ các yếu tố môi 

trường, qua bảng số liệu ta thấy các yếu tố môi trường đều được khống chế 

trong ngưỡng thích hợp cho ấu trùng tôm cụ thể là: nhiệt độ 28 – 31oC, pH từ 

7.6 – 8.3, độ mặn được giảm dần từ 32 ‰ xuống còn 17 ‰, thù hợp với vòng 

đời phát triển của ấu trùng ngoài tự nhiên. 
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      Chế độ siphon thay nước: giai đoạn Zoea không siphon thay nước, đến 

giai đoạn Mysis mới tiến hành siphon thay nước định kỳ. Lượng nước thay từ 20 

– 50% tùy thuộc vào từng giai đoạn và tùy thuộc vào môi trường bể ương. 

  Chế độ sục khí: Sục khí nhẹ, tăng dần theo độ từng giai đoạn của ấu trùng 

1.3. Một số bệnh thường gặp và cách phòng trị bệnh 

-  Các bệnh thường gặp trong ương nuôi ấu trùng: bệnh nấm đỏ, bệnh 

nhầy đáy, bệnh tước phân Zoea, bệnh phát sáng, bệnh xù đầu và một số bệnh do 

vi khuẩn Vibrio gây ra. 

-  Phòng bệnh: Định kỳ siphon thay nước, sử dụng một số loại men để 

cải thiện đường ruột cho ấu trùng, dùng thêm Nystatin, Cipro, Micostatin để trị 

các bệnh về nấm. 

1.4. Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải, bảo vệ  

Nước thải được gom tụ vào bể lớn, rồi xử lí bằng Chlorine A trước khi đưa 

ra môi trường, đảm bảo đúng tiêu chuẩn của ngành cấp cho các cơ sở sản xuất 

kinh doanh. 

Vấn đề thuốc, hóa chất… không sử dụng các loại có trong danh mục cấm 

theo quy định của Bộ. 
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2.  Đề xuất ý kiến 

Trong quá trình sản xuất trại nên hạn chế sử dụng kháng sinh thay vào đó là 

nên sử dụng men vi sinh vì qua một số nghiên cứu cho thấy các nhóm vi khuẩn  

Vibrio phát hiện trên tôm he chân trắng không nhạy cảm với các loại kháng sinh 

thường dùng. 

Cơ sở sản xuất nên đầu tư xây dụng các thiết bị nuôi tảo tươi vì qua nghiên 

cứu cho thấy tảo tươi là thức ăn rất tốt cho ấu trùng, đặc biệt là ở giai đoạn Zoea. 

Cơ sở sản xuất cần phải đầu tư nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật hơn nữa để 

hoàn thiện quy trình sản xuất, khắc phục hiện tượng ấu trùng bị chết ở giai đoạn 

Zoea 2. 

Cơ sở nên đầu tư xây dựng khu sản xuất tôm bố mẹ riêng biệt và nhập tôm 

bố mẹ về cho sinh sản nhân tạo để đảm bảo chất lượng cho đàn ấu trùng 

Nauplius. 

Cơ sở cần phải xây dựng một quy trình xử lí nước thải thật hoàn thiện đúng 

tiêu chuẩn mà ngành đề ra. 

Nên giảm mật độ ương nuôi xuống còn 100-150N/L sẽ cho tỷ lệ sống và tốc 

độ tăng trưởng tốt hơn (theo Đào Văn Trí). 
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PHỤ LỤC 

Các yếu tố pH, nhiệt độ trong bể ương 

        

 

 

 

 

 

 
Yếu tố pH 

Ngày Sáng Chiều 
1 8.3 8.2 
2 8.2 8.2 
3 8.1 8 
4 8 8.1 
5 8.1 7.9 
6 7.9 7.9 
7 8 8 
8 7.7 7.8 
9 7.9 7.9 
10 8.1 8 
11 8 7.8 
12 7.8 7.8 
13 7.9 8 
14 8 7.9 
15 7.8 7.8 
16 7.9 7.9 
17 8.1 8 
18 8 7.8 
19 7.8 7.8 
20 7.7 7.8 
21 7.8 7.8 

 
Yếu tố nhiệt độ 

Ngày Sáng Chiều 
1 29 30 
2 29 30 
3 29.5 29 
4 28.5 31 
5 29 30.5 
6 29 29 
7 28 29 
8 28.5 30.5 
9 29 30 
10 29 29 
11 28.5 29 
12 28 29.5 
13 29 29 
14 28.5 30.5 
15 29 30 
16 29 31 
17 30 29.5 
18 28 30 
19 29 29.5 
20 28 29 
21 29.5 30 


