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QUI TRÌNH KỸ THUẬT  
NUÔI TÔM SÚ TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA 

(Tài liệu phục vụ hộ nuôi tôm)  
Biên soạn:  ThS. Phạm Bá Vũ Tùng  và TS. Nguyễn Văn Hảo 
  Viện NCNT Thủy Sản II 
 
I. Ý NGHĨA CỦA NUÔI TÔM LÚA  

Mô hình luân canh tôm-lúa chiếm một diện tích khoảng 33.580 ha (2003), 
tập trung chủ yếu tại huyện Mỹ Xuyên. Mỹ Xuyên là vùng đất rất phù hợp cho 
nuôi tôm lúa (Brennan và ctv, 2002), hàng năm huyện có 6 tháng nhiểm mặn vào 
mùa khô và 6 tháng nước ngọt vào mùa mưa. Việc phát triển mô hình tôm-lúa 

luaân canh nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, luân canh xen vụ khai thác triệt để 
trên cùng đơn vị diện tích, khi môi trường thay đổi từ nước mặn sang nước ngọt. 
Nuôi tôm: 
- Tăng thu nhập góp phần cải thiện đời sống  
- Nhằm cắt mùa vụ hạn chế mầm bệnh còn tồn tại trong ruộng nuôi, tăng tỷ lệ 
thành công khi nuôi tôm 
- Tận dụng nguồn thức ăn từ cây lúa để lại ??? 
Trồng lúa: 
- Bảo vệ môi trường sinh thái 
- Tận dụng triệt để nguồn nước mưa 
- Sử dụng triệt để nguồn phân tôm và chất thải tồn động lại trong ruộng  
- Hạn chế mầm bệnh xảy ra trong nuôi tôm và cây lúa. 
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II. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHÍNH TÔM LÚA HIỆN TẠI  
1. Khái quát mô hình ao nuôi Tôm-lúa hiện nay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Nhìn trên xuống 
 
 
 
 
 
b. Mặt cắt ngang 
Hình 1.  Khái quát hiện trạng Ao tôm lúa  (a, b) 

Trảng chiếm 80%, độ sâu 0,2m; mương chiếm 20% có độ sâu 1m; 
Mật độ trung bình thả: 1,8 PL/m2 (Brennan và ctv, 2002); 

Ghi chú: 

Kênh (sông) 

Trảng lúa 

Đê bao ao 

Cống cấp, thóat 

Mương trong ao 

Trảng lúa 

Đê  
Bao 
Ao  

Đê  
Bao 
Ao  

Mương trong ao lúa Mương trong ao lúa 
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Thu hoạch trung bình (1997) 150-170kg/ha 
Nhiệt độ ở đáy mương trung bình thấp hơn ở đáy trảng 1,6oC (Minh và ctv, 2002) 
 
2. Diện tích nuôi tôm lúa và các vấn đề chính 
Diện tích nuôi tôm tăng lên kéo theo các thay đổi khác trong  quá trình sản xuất: 

- Thay đổi quá trình sử dụng nước cho trồng lúa và nuôi tôm; 
- Thay đổi về chất lượng nguồn nước do quá trình tăng cường hoạt động sản xuất; 
- Mâu thuẫn về sử dụng nguồn nước đã nảy sinh giữa người làm lúa và nuôi tôm 

và giữa những người nuôi tôm với nhau (như bơm bùn ra kênh rạch, thay nước 
trong quá trình nuôi làm ảnh hưởng đến việc lấy nước vào của các hộ lân cận, 
việc tháo bỏ nước ao tôm bệnh ra môi trường công cộng của một số nông dân 
mà không có xử lý gây nên bệnh dịch bùng phát làm thất thu cho các hộ nuôi 
trong vùng); 

Các qui định về xử lý nước và thay nước chưa được ban hành, trừ việc cấm bơm 
bùn ra sông. Người dân  tự làm, giải quyết các vấn đề cho ao tôm của minh là chính.  
 
3. Giải pháp thiết kế ao nuôi 
(1) Ao nuôi tôm lúa nên có diện tích vừa phải nhưng không quá nhỏ nhằm dễ dàng 

quản lý và biến động lý hóa nước cũng trong giới hạn tôm sú có khả năng chống chọi 

được. Diện tích tốt nhất là 1 – 3ha;  

(2) Tỷ lệ diện tích mương bao phải đạt 25 – 30% (rộng >2,5m) của tổng diện tích ao là 

phù hợp. 

(3) Mực nước giữ được ở trảng 0,3 -0,4m và mương bao 0,9 – 1,2m. 

(4) Ao nên có cống cấp (ở phía cao của ao) và cống thoát (ở phía thấp của ao) sẽ hạn 

chế được tái nhiễm mầm bệnh khi lấy nước qua cống và thuận tiện cho vận hành ao 

nuôi. 

(5) Hệ thống bờ bao không thẩm lậu (ngang mặt trên 1,5 – 2m; mặt đáy bờ 3 - 3,5m), 

để giữ được nước là hết sức quan trọng cho mô hình tôm lúa, vì qua nghiên cứu cho 

thấy chiến lược duy trì mực nước sâu hay cạn tùy vào các thời điểm khác nhau (yếu tố 

mùa vụ) mà tốt cho tôm hay không; nếu đất bờ chứa phèn nên đưa vôi vào trong đất bờ, 

sử dụng CaCO3; 
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(6) Kết quả nghiên cứu cho thấy ao nuôi nên thiết kế có một phần nhỏ diện tích ngăn 

riêng để ương tôm giống và gây nuôi thức ăn tự nhiên cho ao, điều này sẽ giúp tôm có 

tỷ lệ sống cao hơn và kháng bệnh tốt hơn (hình bên dưới). Ao ương nên có diện tích 

khoûang 5 – 7% tổng diện tích ao nuôi; 

Ví dụ: 1ha sẽ có ao ương 500m2, mật độ ương 100PL/m2, khi bung ra mật độ sẽ là 

50.000PL/10.000 m2 = 5con/m2 

(7) Rất cần có ao lắng nước ở bên ngoài đầu nước vào để lắng nước và cần thiết xử lý 

sơ bộ và gây màu nước trước khi đưa vào ao nuôi. Ao lắng nước có diện tích khoaûng 

10 – 15% tổng diện tích ao, độ sâu 1,5m; đáy ao không nên thấp hơn ngòai kênh; 

Việc bố trí ao chứa lắng cho nuôi tôm lúa có ý nghĩa quan trọng: (1) Tạo được nguồn 
nước sạch hơn và chủ động nguồn nước cấp vào ruộng nuôi mà ít bị lệ thuộc vào chế 
độ thuỷ triều; (2) Có thể xử lý nước (nhất là khi chung quanh vùng đang xảy ra dịch 
bệnh) để lọai bỏ các mầm bệnh nguy hiểm, phòng bệnh xảy ra cho tôm nuôi.  
(8) Ao nên có lưới bao ngăn các vật mang mầm bệnh xâm nhiễm vào ao nuôi. 
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Hình 2. Mô hình ao nuôi đề nghị 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú: 

Kênh (sông) 

Trảng lúa 

Đê bao ao 

Cống cấp, thóat 

Mương trong ao 

Ao ương tôm 

Ao lắng chứa  
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II CHUẨN BỊ AO NUÔI 
2.1 Vệ sinh mương bao và mặt ruộng 

Việc nạo vét bùn đáy đòi hỏi nhiều sức lao động và thực hiện trong thời gian 
ngằn của mùa chuyển đổi và được xem là tốn tiền nhất cho vụ nuôi. 
(1) Sau khi thu hoạch lúa tháo cạn nước trên ruộng, sên vét lớp bùn đáy mương.  
(2) Làm sạch cây cối; tu sửa bờ ao chống rò rỉ, sạt lở là hết sứu quan trọng nhằm điều 
khiển được mực nước ao theo mùa giữa mương và trảng, tránh nhiễm bệnh cho tôm từ 
bê ngoài.  
(3) Rào lưới xung quanh bờ bao: với độ cao lưới chắn 0.3-0.5 m để tránh các vật mang 
mầm bệnh đốm trắng (cua còng) hay địch hại khác xâm  nhập vào ruộng nuôi. 
(4) Mặt ruộng cần bừa trục gốc rạ, cày xới đất,  kèm với bón vôi CaO : 3 -5 kg/100m2; 
CaCO3: 5 -10kg/100m2 tùy độ acid của đất (pH đất, cao thì bón ít, thấp thì bón nhiều). 
(5) Sau khi sên vét sình của mương bao quanh và cày xới mặt ruộng xong, tiến hành 
cấp nước vào ruộng nuôi, ngâm ruộng nuôi 5-7 ngày sau đó xả bỏ, quá trình này có thể 
lập đi lập lại 2-3 lần nhằm mục đích rửa phèn, giảm hữu cơ, và loại trừ các tác nhân 
gây độc hại khác ảnh hưởng đến tôm nuôi. 
(6) Bón vôi với liều lượng 5-7kg/100m2 tiến hành phơi đáy 10-15 ngày trước khi đưa 
nước vào đầm nuôi. 
Đối với những vùng đất phèn không nên áp dụng biện pháp phơi đáy, hoặc chỉ phơi 
trong thời gian ngắn! 
 
2.2 Cấp nước vào ruộng nuôi 
Phải nắm bắt các thông tin về nguồn nước (hỏi cán bộ khuyến ngư khu vực): 

- Thời gian của đỉnh điểm con nước cường; 
- Tình hình dịch bệnh nguy hiểm xung quanh; 
Nên tiến hành cho nước vào ao nuôi khi con nước đạt đỉnh triều cường (nước rong)  

chuẩn bị rút. Nước được cấp qua túi lưới lọc mịn 0.5 - 0.7mm (có thể dùng lưới mùng) 
để ngăn tôm, cá tạp vào ao nuôi.  

Mức nước ban đầu là 0,3m trên trảng; 
Nên để lắng 5 – 7 ngày rồi tiến hành xử lý diệt tạp và diệt mầm bệnh. 

Nước từ ao lắng vào ao nuôi trong khi cấp nước hoặc thay nước cho ao nên qua lưới 
lọc 0,1 – 0,2 mm. 
2.3 Diệt cá tạp trước khi thả giống ở ao nuôi 
Dùng một trong các loại sau để diệt tạp: 
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Hạt bồ hòn giã nhỏ (cỡ hạt 1-5mm) với liều lượng: 4-5ppm (4-5gr/m3) 
Hạt chè giã mịn với liều lượng:    4-5ppm (4-5gr/m3) 
Rotenone thương mại với liều lượng:   2 - 4,5 kg/1000m3 
Rễ dây thuốc cá với liều lượng:     20 kg/1.000 m3 (20ppm) 
Thuốc cá dạng bột (saponine) với liều lượng:   10-15 kg/1000m3 

Ngâm thuốc cá 12-18 giờ sau đó tiến hành rải đều thuốc diệt tạp trên mặt nước 
của ruộng nuôi. 
2.4  Gây màu nước tạo thức ăn tự nhiên cho ao nuôi và ao ương 

Sau khi thuốc cá, diệt tạp 3 - 4 ngày, tiến hành gây màu nước. 
(1) Cho ao nuôi: 
Sử dụng phân chuồng đã ủ hoai với liều lượng 20-25 kg/100m2; ?? 
Chỉ cấn thiết khi tảo trong ao nuôi không đạt độ trong (40 – 50cm) và màu thích hợp!  
Phân NPK (20:20:15) hoặc DAP liều : 2,5 – 3kg/1000m2; hoặc kết hợp với Urea 
(46%N) tỷ lệ 4:1, bón liều 2– 3 kg/1000m2; 
Cách dùng: hòa tan phân bằng nước ao nuôi, rồi tạt đều khắp mặt ao. 
Lưu ý: không nên dùng cả hạt phân rải trực tiếp xuống ruộng nuôi vì hạt phân chìm 
nhanh xuống đáy ao sẽ tạo điều kiện cho tảo đáy phát triển, khi tảo đáy chết sẽ làm cho 
nước nhanh dơ.  
Không sử dụng phân Urê gây màu nước cho những vùng đất bị nhiễm phèn. 
(2) Cho ao ương:  

Đối với ao ương có mật độ Postlarvae rất cao so với ao nuôi, nên tăng cường sử 
dụng thêm chế phẩm vi sinh nhằm nâng cao sức khỏe ban đầu cho tôm. 
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III. CON GIỐNG VÀ KỸ THUẬT CHỌN GIỐNG 
3.1 Thế nào là con giống tốt? 

Mục tiêu lớn nhất của việc chọn giống là tôm nuôi khỏe mạnh, đạt được tỷ lệ sống 
và tăng trưởng nhanh và không bị chậm lớn.  
3.2 Chọn giống thế nào là phù hợp cho mô hình nuôi tôm lúa? 

!Kết qủa nghiên cứu dịch tễ học 2006 tại Viện II cho thấy, trong mùa khô, nên 

sử dụng nguồn giống sản xuất tại địa phương để nuôi. Điều này sẽ giúp giảm khả năng 

xảy ra bệnh đốm trắng. 

Chọn tôm giống chỉ bằng cảm quan thì rất khó và chưa đủ đảm bảo chất lượng 
con giống. Nên sử dụng Phương pháp chọn giống kết hợp: (1) + (2) hoặc cần thiết thì  
tiến hành thêm (3) 
(1) Một số yều tố cảm quan khi đánh giá chất lượng con giống : 

 Lượng tôm chết trong quá trình ương ở trại giống. 
 Sự linh hoạt của tôm giống. 
 Kích cỡ đồng đều phù hợp với ngày tuổi;  
 Màu sắc tương đồng, có màu lạ không. 
 Đường phân liên tục. 
 Các tổn thương bên ngoài (chủy, phụ bộ khác) 
 Các mảng bám bên ngoài thân. 

Ví dụ: Con giống khỏe mạnh, khi khuấy tròn nước trong thau chứa tôm, tôm chủ động 
bơi ngược dòng bám vào thành thau, tôm tụ giữa là tôm yếu. 
(2) Loại bỏ tôm yếu bằng sốc Formol thương mại (không nên sử dụng Formol của 
phòng thí nghiệm) 200 ppm/15-30 phút, sau đó khuấy tròn và hút bỏ tôm yếu trong tụ 
lại giữa thau để bỏ , tỷ lệ tôm yếu 3 –5 % là có thể chấp nhận được. Hoặc sốc nhiệt với 
biên độ nhiệt chên lệch 5 - 8oC. 
(3) Một nhóm nông hộ kết hợp có thể gửi mẫu đi xét nghiệm tại các phòng xét nghiệm 
tôm giống cho: Các mầm bệnh virus nguy hại cho tôm 
 

 WSSV YHV, GAV MBV HPV 
Tôm - lúa (-) (-) nhiễm nhẹ (+) 

và < 5%,   
(-) 
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3.3. Vận chuyển con giống 
Việc vận chuyển không đùng kỹ thuật gây ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng tôm 

giống cho vụ nuôi. 
Tốt nhất là tôm được đóng bao PE và vận chuyển bằng xe bão ôn hoặc xe lạnh 

(khống chế được hoàn toàn yếu tố nhiệt độ), nên vận chuyển vào ban đêm để tránh sự 
biến động  nhiệt ban ngày. 

Postlarvae có thể thích ứng được với sự thay đổi nhiệt độ và pH nhanh hơn là 
với độ mặn, do đó phải tạo cho tôm làm quen với độ mặn của môi trường nuôi ngay tại 
trại giống, nếu có sự chênh lệch thì sự chênh lệch này không quá 5%o . 

Thả tôm lúc sáng sớm, tránh thả lúc trời mưa hay nắng gắt. 
Bao tôm được thả vào trong ao ngâm từ 30 phút để tôm thích nghi từ từ với 

nhiệt độ ao, sau đó cho nước ao từ từ vào bao tôm rồi đổ tôm chậm rải ra ao.  
3.4. Ương giống 

Mực nước ao ương không nên quá sâu, duy trì khoãng: 0,7 - 0,8m;  

Bón phân gây màu + sử dụng chế phẩm vi sinh;  

Mật độ ương tốt nhất là khoảng 40-50 Postlarvae/m2.  

Thời gian ương: 10-15 ngày 

Cho ăn thức ăn viên độ đạm cao:  
Tuần 1: 150 - 180g /10.000 PL 
Tuần 2-3: 1,5 lần lượng dùng cho tuần 1. 

Cho ăn ngày 4 lần: 6:00; 10:00; 16:00, 20:00 giờ 
3.5. Mật độ giống  

Mật độ giống thả nuôi: 3 - 5 con PL/m2 

 
IV. QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NƯỚC AO NUÔI 

Tăng cuờng nâng cao hiểu biết và kỹ năng của người nuôi trong việc cải tạo và 

quản lý môi trường ao nuôi, là điểm nhấn có tác động rất quan trọng trong việc nâng 

cao hiệu quả về năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế của mô hình. 

4.1 Thay nước: 
Phải nắm bắt các thông tin về nguồn nước (hỏi cán bộ khuyến ngư khu vực): 

- Thời gian của đỉnh điểm con nước cường; 
- Tình hình dịch bệnh nguy hiểm xung quanh; 
- Xem chất lượng của nước (nhiều hữu cơ, mùi lạ, màu lạ) 
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 Khi thủy triều lên đến đỉnh và chuyển sang bình thì lấy nước, để hạn chế đưa các 
chất phù sa lơ lửng vào ao. 
Giải pháp: 
(1) Nếu ao giữ nước tốt, không nên thay mà chỉ nên châm nước thêm, nhất là trong 
tháng nuôi đầu; Tháng nuôi thứ 2 trở đi, có thể  thay nước, cao nhất không vượt quá 
30% lượng nước có trong ao. 
(2) Định kỳ sử dụng chế phẩm vi sinh để làm ổn định chất lượng đáy ao và chất lượng 
nước 
4.2. Duy trì độ trong nước ao phù hợp 
! Việc giữ được độ trong và màu nước ao hợp lý là hết sức quan trọng cho sự thành 
công của vụ nuôi. 
! Vận dụng ao trữ lắng để gây màu nước nhằm điều khiển độ trong và chất lượng nước 
ao nuôi. 

Màu nước tốt trong ao có vai trò làm thức ăn gia đoạn đầu của tôm nuôi, giảm 
bớt một phần lượng thức ăn phải cung cấp, tăng oxy hòa tan cho nước, ổn định nhiệt độ 
nước, ổn định chất lượng nước và giảm thấp các hàm lượng các vật chất độc; hơn nữa 
có tác động ức chế sự sinh trưởng của tảo lam và tảo đáy và giảm thấp sự sinh sôi của 
vi khuẩn có hại, giữ ổn định cho sinh vật thả nuôi;  
Tuy nhiên nếu độ trong ao quá thấp (<20cm), sẽ gây thiếu oxy hòa tan cho ao vào sáng 
sớm; 
Độ trong nên duy trì 30 - 40 cm; Màu nước xanh lá mạ hoặc đọt chuối non. 
Khi độ trong trong ao >40cm nên bón phân bổ sung để duy trì độ trong ổn định hơn. 
 
4.3 Điều khiển mực nước ruộng nuôi theo điều kiện khí hậu 
Giải pháp quản lý mức nước trong ao nuôi:  

Việc quản lý mực nước trong mương bao theo các điều kiện thời tiết khí hậu 

trong năm có yếu tố quyết định như là một yếu tố bảo vệ hoặc hạn chế các yếu tố nguy 

cơ làm bùng phát bệnh đốm trắng trong ao. Giải pháp điều khiển mực nước nuôi trong 

ao Tôm lúa  theo mùa vụ hiệu quả giảm thiểu nguy cơ xảy ra bệnh đốm trắng:  

i) Trong mùa mưa, ao nên có độ sâu của mương bao < 1m; tính từ mặt nước 

trảng; 

ii) Trong các tháng mùa khô, ao nên có độ sâu của mương bao > 0.9m; 
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iii) Trong những tháng giao mùa, độ sâu mực nước mương bao không nên  sâu 

hơn 1m. 

4.3 Đo kiểm tra các yếu tố môi trường nước 
(1) Nhiệt độ : Nhiệt độ thích hợp cho tôm nuôi: 28-32oC. Do đó phải theo dõi nhiệt độ 
vào lúc 6h sáng và 14h chiều; 
Tác động thông qua tăng giảm mực nước trong ao.   
(2) Độ pH của nước:  
Nên duy trì trong khoãng tốt nhất cho tôm: pH 7 – 8.5 
Nếu pH thấp (pH <6,5): tổn thương mang tôm, tăng độc tính của các chất có tính axít 
như H2S 
Nếu pH cao (pH>8,5) tắng hàm lượng NH3 tự do trong nước, là chất rất độc đối với 
tôm.  
Phải đo kiểm tra pH nước ao nuôi hàng ngày vào lúc 7h sáng và 14h.  
Giải pháp ổn định pH nước: 
- Ao có pH thấp (đất phèn): bón vôi nông nghiệp CaCO3 lượng 70-100kg/ha; dolomite 
hoặc bột vỏ sò với liều lượng 10kg/1000m3 làm tăng hệ đệm của nước.  
Chỉ trong trường hợp cần nâng pH nhanh thì sử dụng vôi bột CaO với liều lượng 50-
100kg/ha để nâng pH nước ao 
- Với ao có pH cao thay nước để giảm pH nước ao; dùng rỉ mật đường hoặc đường các 
vàng với liều lượng 2-3kg/1000m3;  
 
(3) Oxy hoà tan 

Trong ao nuôi tôm lượng oxy hòa tan nước có sự dao động lớn giữa ngày và 
đêm, thường cao nhất vào 14 -15 giờ chiều và thấp nhất vào lúc 3 – 5 giờ sáng. Đối với 
ao nuôi tôm sú hàm lượng oxy hòa tan trong ao phải lớn hơn 3,5mg/l vào lúc 3-5 h 
sáng.  
Với mật độ nuôi vừa phải và duy trì màu nước, độ trong thích hợp sẽ giảm thiểu việc 
thiếu oxy cho tôm vào sáng sớm; 
Phương pháp khắc phục cho trường hợp thiếu oxy khẩn cấp cho tôm lúa là thay nước. 
(4) Độ mặn 

Độ mặn thích hợp nhất cho tôm nuôi trong ao là từ 10 - 25o/oo;  
Độ mặn nước trong ao lệ thuộc vào mùa vụ, có thể thay đổi do mưa và nguồn 

nước bị ngọt hóa;  
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Bằng cách tháo nước mặt có độ muối thấp sau mưa sẽ giúp ổn định độ mặn của 
nước trong ao. 
(4) Độ kiềm của nước ao 

Độ kiềm giữ vai trò rất quan trọng trong việc duy trì pH nước ổn định, ao tôm có 
độ kiềm thích hợp thì pH sáng và chiều dao động thay đổi ít và ngược lại; 

Khi pH ao nuôi được duy trì ổn định làm giảm tác hại của các chất độc có sẵn 
trong nước tránh gây bất lợi cho sức khỏe tôm nuôi.  
Độ kiềm thích hợp cho tôm nuôi: 80 – 150mg/l  
Đối với ao tôm lúa, nên đo độ kiềm nước trong ao nuôi  một tuần/một lần  
Khi độ kiềm cao hơn ngưỡng cho phép tiến hành thay nước; 
Ngược lại khi độ kiềm thấp hơn ngưỡng cửa cho phép tiến hành bón vôi vỏ sò, 
dolomite, CaCO3 lượng 10 kg/1000m3; hoặc dùng Soda bột (Na2CO3) với liều lượng 5-
10kg/1000m3 để tăng độ kiềm trong nước ao nuôi. 
(5) Quản lý các khí độc  

Sự phân hủy các chất thải của tôm, thức ăn thừa, chất hữu cơ từ ngoài vào, tảo 
chết,… sẽ tạo ra rất nhiều dưỡng chất cho ao nhưng cũng sinh ra nhiều khí độc hại đến 
sức khỏe tôm, mà chủ yếu là ở tầng đáy như: H2S, NH3, NO2. 
H2S: trong nước độc với tôm và hàm lượng tăng khi pH thấp, oxy hòa tan thấp, nhiệt 
độ cao. Hàm lượng an toàn cho tôm sú nuôi trong ao không >0.33mg/l. 
NH3: Độc với tôm nuôi trong điều kiện pH cao (pH>8,5). Hàm lượng cho phép trong ao 
nuôi không vượt quá 0.1mg/l. 
NO2: Gây độc cho tôm nuôi vào ban đêm quá trình hô hấp xảy ra. Hàm lượng cho phép 
20mg/l. 
Các giải pháp cần thiết liên quan: 

-điều chỉnh pH ao ổn định trong khoãng cho phép, 
- thay nước ao nuôi và điều chỉnh mật độ tảo (màu nước) trong ao nuôi; 
- Sử dụng chế phẩm vi sinh 

4.4 Mưa 
Trên các ao có bờ đất phèn:  
Bón vôi xung quanh bờ bao của ruộng nuôi với liều lượng 2 – 3kg/10m2 
Xả bỏ lớp nước tầng mặt sau khi mưa lớn, nhằm để giảm nước phèn, nước đục chảy từ 
trên ao xuống và tránh hiện tượng phân tầng nước trong ruộng nuôi. 
Sau khi mưa nên dùng vôi CaCO3 với liều lượng 10 kg/1000m3 hòa với nước tạt đều 
khắp mặt ruộng nuôi và tạt nhiều vào những nơi có sình và mùn bã hữu cơ nhiều. 
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4.5 Công việc hàng ngày khác 
Hàng ngày vớt rác, xác tảo chết, váng nhớt ở góc ao; 
Kiểm tra bờ bao, lấp lỗ mọi xung quanh bờ và gần cống để luôn duy trì mực nước 
ruộng nuôi và tránh lây lan mầm bệnh từ bên ngoài; 
 
V. QUẢN LÝ THỨC ĂN TÔM NUÔI 
5.1 Tạo thức ăn tự nhiên 
Luôn duy trì độ trong của ruộng nuôi 30-35cm để tạo thức ăn tự nhiên cho tôm. 
Lấy nước và bổ sung dinh dưỡng vào ruộng nuôi. 
Quan sát tình trạng  đường ruột của tôm để  xác định đầy đủ hay thiếu thức ăn để điều 
chỉnh lượng phân bón hoặc bổ sung thức ăn cho phù hợp. 
5.2. Thức ăn bổ sung 
! Không nên cho tôm ăn quá dư vì lượng thức ăn dư thừa dễ làm nước ao dơ, có hại 
cho sức khỏe tôm. 
Giữa tháng nuôi thứ hai, nên bổ sung thức ăn viên cho tôm (nếu thấy tôm trong ruộng 
nuôi có tỷ lệ sống đạt trên 50%). Thức ăn viên loại thức ăn có độ đạm dưới 20 %, 
Cho ăn theo trọng lượng tôm trong ruộng nuôi: 2-3% trọng lượng thân; 
Cho ăn 2 lần/ngày vào lúc 10 giờ sáng và 5 giờ chiều; 
Cách cho ăn: rãi thức ăn xung quanh ruộng nuôi, chọn chổ có đáy sạch để viên thức ăn 
không bị chìm vào bùn. Tùy theo tỷ lệ phân đàn của tôm trong ruộng nuôi mà phối chế 
nhiều cỡ thức ăn cho phù hợp.  
Đặt sàng cho ăn với tỷ lệ 1 sàng/ 1600m2, để kiểm tra thức ăn và kiểm tình trạng sức 
khỏe của tôm nuôi. Sàng ăn được làm có dạng hình tròn hay hình vuông, diện tích của 
sàng 0,5-0,7 m2 và thành sàng 10cm. Cho thức ăn vào sàng với tỷ lệ 1kg cho tôm ăn thì 
bỏ vào sàng 10g thức ăn, sau 2 giờ kiểm tra nếu không hết thức ăn thì giảm thức ăn lại 
một nữa hoặc ngừng cho ăn lần kế tiếp. 
Khi tôm lột xác hay vào những lúc trời mưa lớn nêm giảm một nữa lượng thức ăn cho 
ăn, sau đó tiếp tục cho tôm ăn lại. 
Nếu đàn tôm nhiều kích cỡ nên pha trộn nhiều lọai kích cỡ thức ăn khác nhau, tỷ lệ pha 
trộn hai loại thức ăn có cỡ hạt khác nhau phụ thuộc vào tỷ lệ chênh lệch cỡ tôm trong 
ruộng nuôi. 
Sau hai tháng nuôi có thể dùng các loại thức ăn sau nhằm giảm lượng thức ăn viên: cá 
tạp, ốc,… các loại thức ăn này cần phải hấp chín tuyệt đối, không nên dùng còn tươi 
sống.  
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V. CÁC NGUYÊN TẮC PHÒNG BỆNH TÔM NUÔI 
5.1. Xác định nguồn lây nhiễm các bệnh nguy hiểm có thể đưa vào trong ao nuôi 

Căn cứ vào các kết quả nghên cứu xác định được mầm bệnh được đưa vào ao 

nuôi qua các đường chính sau: 

(1)- Nguồn nước biển nhiễm mầm bệnh hay có chứa các vật chủ mang mầm bệnh.  

(2)- Tôm giống đưa về có nhiễm sẵn các mầm bệnh. 

(3)- Các sinh vật mang mầm bệnh và ký chủ trung gian.  

(4)- Nội tại hệ thống ao nuôi chưa được xử lý loại bỏ các mầm bệnh triệt để sau mỗi 

chu kỳ sản xuất: bao gồm các phương tiện, dụng cụ sản xuất, ống bơm nước, quần áo, 

giầy dép công nhân. 

Điều kiện xảy ra bệnh: 
   

 
 

           
            
  
             
 
 
 
 
 
 
 
 

Mầm 
bệnh Sức khỏe 

     yếu 

Môi 
trường        
xấu 

Ký sinh trùng 
Nấm 

Vi khuẩn 
Virus  … 

Dinh dưỡng 
kém 

Giống 

Các thông số    môi    trường vượt quá giới hạn cho phép 
 
 
       Các thông số môi   trường biến động lớn trong ngày 
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Kết quả nghiên cứu bệnh trên các ao nuôi TC và BTC:  

1.Bệnh đốm trắng 

2.Bệnh đỏ thân  

3.Bệnh đầu vàng  

4.Bệnh phân trắng  

5.Bệnh còi do MBV 

6.Bệnh nhiễm khuẩn  

7.Bệnh đen mang  

 
5.2. Giải pháp phòng bệnh kết hợp 
(1) Ngăn chặn mầm bệnh từ con giống: 
Các sàng lọc bằng chọn giống kết hợp; 
Kiểm tra sức khỏe PL bằng sốc hóa chất, nhiệt độ; 
Kiểm tra mầm bệnh truyền nhiễm (virus) bằng các kỹ thuật xét nghiệm mô bệnh học, 
PCR 
1. Nắm bắt số lần đã đẻ của tôm mẹ: của đàn tôm định thả - số lần đẻ ≤ 3 lần. 

2. Đánh giá bằng cảm quan: Quan sát đánh giá chất lượng con giống theo tiêu chuẩn 

cảm quan đã xây dựng ở trên. 

3. Đánh giá bằng gây sốc: Gây sốc thử bằng hóa chất 200 ppm Formaline, hay sốc 

nhiệt 

4. Lấy mẫu khảo sát hiện diện mầm bệnh:  

- Thu tôm ở 5 điểm khác nhau trong bể ương, mỗi điểm >300 con tùy theo số lượng 

đàn ấu trùng trong bể, trộn chung sau đó thu 500 con để xét nghiệm: 

(1) Lấy mẫu quan sát trực tiếp dưới kính hiển vi : màu sắc thân, ngọai ký sinh 

trùng, nấm, tổn thương do nhiễm vi khuẩn, ruột rỗng hoặc gián đọan thức ăn; dấu hiệu 

hoại tử phụ bộ; màu sắc sẫm tối. 

(2) Thu mẫu để kiểm tra sự hiện diện mầm bệnh virus, vi khuẩn, ký sinh trùng, 

nấm bằng xét nghiệm mô bệnh học và PCR: 

Thu 300 con cố định trong dung dịch Davidsion cho xét nghiệm mô bệnh học 

Thu 300 ấu trùng cố định trong cồn 95ocho xét nghiệm PCR. 
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(2) Ngăn chặn mầm bệnh từ nguồn nước - Xử lý nước đầu vụ nuôi và trong ao lắng 
trong vụ nuôi 
 Qui trình xử lý chung cho ao nuôi :  lọc thô qua túi lọc (bơm nước) → lắng 5-7 

ngày (ao lắng) → xử lý hoá chất hay vi sinh → lọc với túi lọc vải (bơm vào ao nuôi) → 

gây màu nước bằng phân hóa học → sử dụng probiotic, men vi sinh. 

Xử lý loại các mầm bệnh, vật chủ mang mầm bệnh bằng hóa chất:  KMnO4 0,5 – 

1ppm; Chlorine 30 – 50 ppm;  

Định kỳ thu mẫu nước tại bể chứa sau xử lý cung cấp vào trại giống để khảo sát 

chất lượng nước và chất lượng hệ thống lọc.  

(3) Giải pháp xử lý nền đáy ao cũ 

Sau mỗi vụ nuôi: Nạo vét lớp bùn đáy tích tụ từ vụ nuôi trước: trong bùn đáy ao 

có hiện diện mầm bệnh; Dọn sạch các cây bụi, rong rêu: là nơi trú ẩn của các vật chủ 

mang virus, hay mầm bệnh khác; Sử dụng vôi để sát trùng bề mặt đáy ao, bờ ao với 

liều lượng phù hợp. 

Sử dụng phân hữu cơ sạch để cân bằng hàm lượng Cac- bon : Ni-tơ trong đất 

đáy ao. 

(2) Định kỳ 3-4 năm làm mới nền đáy: Bằng cách nạo vét nền đáy cũ bỏ đi và 

thay lớp đất mới từ nơi khác vào; Hoặc chuyển phần bờ đê thành nền đáy và phần đất 

đáy ao thành đê bao. 

(3) Xử lý nền đáy bằng sử dụng chế phẩm vi sinh: xử lý nền đáy bằng tăng 

cường sử dụng vi sinh có lợi khi vệ sinh ao, khi cải tạo nước mới và trong khi nuôi. 

(4)  Mật độ thả giống 

Dưới áp lực của ô nhiễm giảm chất lượng nguồn nước (kể cả ô nhiễm về mầm 

bệnh) và sự suy giảm chất lượng con giống, đồng thời sự biến động lớn hơn của thời 

tiết. Chiến lược chung cho nuôi tôm sú là giảm mật độ thả. 
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5.3. Quản lý sức khỏe tôm trong ao nuôi 
Thường xuyên quan sát hành vi của tôm hàng ngày, nhất là vào ban đêm, chằm theo 
dõi phát hiện sự bất thường của tôm sớm nhất để có biện pháp xử lý kịp thời.  
Ban ngày: Quan sát màu sắt, phụ bộ, đường phân, mang, sự nhạy cảm với ánh sáng 
…Ví dụ: Hệ gan tụy nếu có màu xanh là biểu hiện tôm bình thường. 
Lúc thăm sàng ăn hàng ngày, mỗi sàng quan sát từ 2 – 3 con/lần, các chỉ tiêu bao gồm: 

- Màu sắc thân tôm tự nhiên, đồng đều. 
- Phụ bộ, râu không đứt, chân, vỏ, đuôi không bị tổn thương. 
- Màu sắc của mang, mang sạch hay dơ liên quan đến khả năng tự làm sạch  

mang của tôm, nó biểu thị tình trạng sức khỏe của tôm. 
- Đường phân tôm phải liên tục, nếu đường phân gián đoạn là tôm bị bệnh 

hoặc bị thiếu thức ăn. 
Buổi tối, giai đoạn từ 19:30’ – 20 giờ là giai đoạn quan sát tôm vào ban đêm 

thuận lợi nhất. Những biểu hiện như tôm cặp mé nhiều, tôm phản xạ chậm chạp với ánh 
sáng, mắt tôm có màu vàng hoặc màu trắng bạc khi dọi đèn pin … tất cả những dấu 
hiệu bất thường đó đều phải xem xét cẩn thận và đề ra biện pháp xử lý. 
 Một biểu hiện khá quan trọng khác và cũng dể nhận thấy là khi tôm bị yếu, kém 
ăn phản ứng của tôm  sẽ kém linh hoạt, khi dở sàng ăn tôm ít búng hoặc búng yếu hơn 
bình thường. 
Một số biểu hiện giúp đánh giá tình trạng sức khỏe của tôm: 

Mô tả Tôm khỏe Tôm yếu 
Nhấc sàng lên Tôm búng ra khỏi sàng Ơ trong sàng 
Ban ngày Không lội lên mặt nước Bơi lội lên mặt nước 
Ban đêm Lội dọc bờ ao Lội ngang ao 
Vỏ tôm Sạch, bóng Dơ bẩn 
Mang tôm Bình thường Xoán và dính lại 
Màu mang Trắng, vàng Đen, đốm đỏ 
Độ no Ruột đầy Không đầy 
Phụ bộ  Hoàn chỉnh, sạch Mất và bẩn bám 

 
Kết thúc mùa vụ nuôi tôm ta tiến hành trồng lúa kết hợp với nuôi cá. 
Không nên nuôi tôm càng xanh vì lòai này có khả năng mang virus đốm trắng!!! 

 
VI. MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN TÔM SÚ, CÁCH PHÒNG TRỊ 
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6.1. BỆNH RẤT NGUY HIỂM DO VI-RÚT GÂY RA 
6.1.1. BỆNH ĐỐM TRẮNG 
Tác nhân gây bệnh: Do nhóm vi-rút gây hội chứng đốm trắng (WSSV) ký sinh trên 
các loại mô có nguồn gốc trung bì như: mang. cuống mắt, dạ dày . . . Bệnh có khả năng 
cảm nhiễm trên mọi giai đoạn phát triển của tôm. Mầm bệnh xâm nhập và lây truyền 
theo chiều ngang và chiều dọc: từ mẹ truyền sang con, từ thức ăn, các loài giáp xác 
hoang dại trong ao, đặc biệt do tôm khoẻ ăn tôm chết do bị bệnh đốm trắng trong ao, 
đây là con đường lây lan rất nhanh gây chết hàng loạt. 
Loài nhiễm bệnh: Các loài tôm biển và cua biển. 
Dấu hiệu bệnh:  
° Tôm nhiễm bệnh có màu hồng đến hồng đỏ cung với những đốm màu trắng khoảng 
0,5 – 3mm xuất hiện mặt trong lớp vỏ ki-tin.  
° Đốm trắng xuất hiện đầu tiên ở vỏ đầu ngực và đốt thứ 5 và 6 về sau lan toả toàn 
thân. 
° Tôm bệnh kém hoạt động, phản ứng chậm, bỏ ăn, tôm bị bệnh nặng có khuynh hướng 
cặp bờ hoặc bơi lờ đờ ở mặt nước sau đó chìm đáy và chết. 
Biện pháp phòng trị:  
Chưa có thuốc trị bệnh, phòng bệnh là chủ yếu. 
° Chọn tôm giống khoẻ mạnh không mang mầm bệnh qua xét nghiệm bằng phương 
pháp PCR, mô bệnh học, gây “sốc” bằng Formol. 
° Xét nghiệm tôm nuôi định kỳ để phát hiện chính xác, kịp thời, đặc biệt trong các giai 
đoạn tôm mẫn cảm với mầm bệnh. 
° Thực hiện tốt quản lý môi trường và cách ly ao nuôi . 
° Sử dụng biện pháp thay nước có kiểm soát 
° Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, tăng sức đề kháng bằng Vitamin. 
° Chọn mùa vụ nuôi thích hợp, tránh thả tôm trong giai đoạn nhiệt độ thấp và lúc giao 
mùa (giữa mùa mưa và mùa nắng) 
° Rào chắn khu vực nuôi để tránh sự xâm nhập của các tác nhân mang mầm bệnh như 
các loài giáp xác hoang dã: tôm, cua, ba khía,  ruốc xâm nhập ao nuôi. 
° Xử lý định kỳ bằng các chất diệt khuẩn để loại bỏ cá thể bị bệnh ra khỏi đàn tôm 
6.1.2. BỆNH TÔM  CÒI   (MBV) 
Tác nhân gây bệnh: Do  Monodon Baculovirus gây ra, vi-rút có dạng hình que, kích 
thước 75 x 300nm ký sinh ở tế bào biểu mô hình ống của gan tuỵ và trước ruột giữa. 
Loài nhiễm bệnh: Tôm sú, tôm thẻ và tép bạc 
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Giai đoạn nhiễm bệnh: Tất cả các giai đoạn phát triển của tôm. 
Dấu hiệu bệnh:  Cơ thể tôm bị nhiễm có màu xanh sẫm, mang có màu đỏ hay đen, tôm 
trở nên lờ đờ và bơi lội yếu. Gan tuỵ teo lại có màu vàng, tôm giảm ăn nên ruột không 
đầy, có khi rỗng, tôm chậm lớn và bị còi, mang và vỏ có nhiều sinh vật bám. Nếu tảo 
đáy và vi khuẩn trong ao tăng sẽ làm tôm bị đóng rong. Tôm chết dần từ 3 – 7 ngày (tỉ 
lệ chết có thể lên tới 70 – 100%) 
Chẩn đoán: Xét nghiệm bằng kỹ thuật PCR, kỹ thuật cắt lát mô bệnh học, hoặc quan 
sát tiêu bản nhuộm tươi. 
Phòng bệnh:  
- Chọn tôm giống không nhiễm MBV 
- Tránh gây “sốc” tôm, cho tôm ăn đầy đủ và quản lý tốt môi trường nuôi. 
- Loại bỏ tôm bệnh bằng “sốc” formol trước khi thả 
Trị bệnh: Chưa có thuốc trị         
6.1.3. BỆNH ĐẦU VÀNG (YHD) 
Tác nhân gây bệnh:  Do Rhagdovirus gây bệnh ký sinh ở trong tế bào chất của tế bào 
ngoại và trung phôi bì ở mang, cơ qua tạo bạch cầu và hồng cầu 
Loài nhiễm bệnh: Các loài tôm sú và tôm thẻ 
Dấu hiệu bệnh: Tôm ăn nhiều một cách khác thường và tăng trưởng nhanh trong vòng 
vài ngày, sau đó ngừng ăn. Phần đầu ngực có màu vàng do gan tuỵ chuyển màu vàng 
và sưng. Sau 1 – 2 ngày tôm bắt đầu lờ đờ trên mặt nước và ven bờ rồi chết ở mức độ 
tăng dần. Tỉ lệ tôm chết có thể lên đến 100% trong vòng 3 – 5 ngày sau khi bệnh bộc 
phát. Bệnh thường kết hợp với hiện tượng tảo nở hoa, nền đáy ao nuôi xấu, mật độ nuôi 
cao hoặc do ảnh hưởng của thuốc trừ sâu. 
Chẩn đoán :  - Dựa trên dấu hiệu bệnh 
- Xét nghiệm bằng kỹ thuật RT - PCR 
- Quan sát mẫu máu nhuộm bằng Giemsa, nhuôm bằng H &E 
Phòng trị bệnh: 
- Chưa có thuốc trị, chỉ phòng bệnh bằng cách: 
- Chọn giống tốt không nhiễm bệnh đầu vàng 
- Loại bỏ tôm mang bệnh 
- Xử lý nước kỹ trước khi nuôi bằng Chlorine 25-30 ppm. Hạn chế thay nước trong khi 
nuôi. 
- Xử lý nước thải bằng Chlorine trước khi xả ra môi trường 
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6.2. BỆNH NGUY HIỂM THƯỜNG GẶP DO VI KHUẨN GÂY RA 
6.2.1. BỆNH NGOÀI VỎ, ĐỐM NÂU VÀ HOẠI TỬ PHỤ BỘ 
Nguyên nhân: Do nhóm vi khuẩn có khả năng phá lớp vỏ ki-tin gây ra Vibrio và 
Psuedomonas 
Giai đoạn bị bệnh: Tất cả các giai đoạn của tôm 
Dấu hiệu bệnh: Các chỗ tổn thương trên vỏ có có màu nâu nhạt đặc biệt ở các phụ bộ. 
Tác hại: Gây tổn thương trên vỏ tôm, các chỗ nhiễm bệnh có thể bị mất, tôm lột xác 
trở ngại nếu lớp cơ dưới bị tổn thương, đôi khi làm thay đổi màu sắc tôm 
Cách phòng: Giữ tôm khoẻ trong môi trường nuôi tốt. Giảm đánh bắt để tránh xây xát. 
Không thả mật độ quá cao. Hạn chế sự tích luỹ chất hữu cơ trong ao. 
Cách trị: Tôm có thể khỏi bệnh nhờ lột xác nếu lớp cơ dưới vỏ không bị tổn thương. 
Đối với tôm thịt trị bằng anti white 5g/kg thức ăn hoặc một số kháng sinh tương đương 
khác, sử dụng Formol  20ml/L . . . 
 
6.2.2. BỆNH VI KHUẨN  PHÁT SÁNG 
Nguyên nhân: Do vi khuẩn phát sáng Vibrio harveyi gây ra 
Giai đoạn bị bệnh: Trứng, ấu trùng và hậu ấu trùng 
Dấu hiệu bệnh: Tôm bị bệnh và tôm chết sẽ phát sáng trong bóng tối  
Tác hại: Tôm chết sẽ tăng từ từ và có thể đến 100% 
Cách phòng: Tẩy trùng nước bằng Chlorine, lọc nước cẩn thận và giữ môi trường nuôi 
sạch. Xét nghiệm giống trước khi thả. Loại bỏ tôm bị bệnh. 
Cách trị: Erythromycine 2 – 5g/m3 
 
6.2.3. BỆNH DO VI KHUẨN DẠNG SỢI 
Nguyên nhân: Do vi khuẩn Leucothrix mucor gây ra, vi khuẩn này phát triển ở nơi 
nhiều chất hữu cơ và vô cơ. 
Giai đoạn bị bệnh: Tất cả các giai đoạn của tôm 
Dấu hiệu bệnh: Vi khuẩn phát triển trên phụ bộ, mang và bề mặt cơ thể của tôm. Bệnh 
nặng mang tôm chuyển từ màu vàng sang xanh hay nâu tuỳ vào màu nước ao và chất lơ 
lửng dính vào tia mang. 
Tác hại: Vi khuẩn phát triển thành lớp dày sẽ gây trở ngại về hô hấp và các quá trình 
khác của tôm, có thể làm vướng ấu trùng và gây lột xác không hoàn toàn. 
Cách phòng: Giữ môi trường nuôi tốt, hàm lượng oxy cao và ít chất hưu cơ. 
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Cách trị: Lớp vi khuẩn có thể bị loại khi tôm lột xác. Có thể sử dụng các loại hoá chất 
sau: thuốc tím (KMnO4) 2–5kg/1.000m3, Formol 10-20 lít/1.000m3, BKC 80% 0,8 – 1 
lít/1.000m3, GDA 0,8-1lít/1.000m3, CuSO4 200-500g/1.000m3  
 
6.3. BỆNH KHI NUÔI TÔM DO NHIỀU SINH VẬT GÂY RA. 
6.3.1. BỆNH DO NGUYÊN SINH ĐỘNG VÂT 
Nguyên nhân: Do Epistylis, Zoothammium, Vorticella, Acineta và Ephelota gây ra  
Giai đoạn bị bệnh: Tất cả các giai đoạn của tôm 
Dấu hiệu bệnh: Nhóm sinh vật này bám thành lớp trên mặt mang, phụ bộ, trên mắt và 
giáp đầu ngực của tôm 
Tác hại: Bệnh nhiều tôm sẽ khó di động, khó lột xác, khó trao đổi khí từ đó làm tôm 
chết đặc biệt là khi hàm lượng oxy  trong nước thấp. 
Cách phòng: Giữ môi trường nuôi tốt, hạn chế chất hữu cơ, chất vẩn, hạt bùn trong 
môi trường nước. Duy trì hàm lượng oxy cao . 
Cách trị: Dùng thuốc tím (KMnO4) 2 – 5kg/1.000m3, Formol 10 – 20 lít/1.000m3, 
BKC 80% 0,8 – 1 lít/1.000m3, GDA 0,8 – 1lít/1.000m3 hoặc dùng Saponin 8 – 10 
kg/1.000m3 để kích thích tôm lột xác. . .  
 
6.3.2. BỆNH ĐÓNG RONG. 
Nguyên nhân: Do nhiều nhóm sinh vật khác nhau gây ra như: Vibrio spp, 
Psuedomonas spp, Aeromonas spp, một số loài tảo lam như: Spirulina subsalsa, 
Schizothrix calcicola, tảo lục: Enteromorpha sp, tảo khuê: Amphora sp, Nitzchia sp và 
một số khác thuộc nhóm nguyên sinh đông vật 
Giai đoạn bị bệnh: Chủ yếu ở tôm giống và tôm trưởng thành. 
Dấu hiệu bệnh: Các sinh vật trên phủ thành lớp trên vỏ hay ở mang nhất là trên các 
vòng đốt của phụ bộ. Mang, phụ bộ, cơ thể bị thay đổi sang màu nâu, xanh hay vàng 
nhạt. 
Tác hại: Bệnh nặng tôm sễ khó di động, chậm lột xác, kém ăn, ít trao đổi khí và có thể 
chết, đặc biệt khi hàm lượng oxy trong nước thấp. Tôm thường nổi lên mặt nước hay 
bám vào thành bờ. 
Cách phòng: Bảo đảm chất lượng nước,hạn chế tảo phát triển quá dày. Dùng thuốc 
phòng định kỳ để hạn chế nhóm gây bệnh phát triển. Hạn chế chất hữu cơ, chất vẩn, hạt 
bùn trong môi trường nước. Duy trì hàm lượng oxy cao .  
Cách trị: Như trị ở bệnh nguyên sinh động vật 
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5.2. Các giải pháp bảo vệ vùng nuôi bền vững 

(1) Giải pháp kiểm soát chất lượng con giống cho cộng đồng khu nuôi (chính quyền địa 

phương, cơ quan chuyên môn). 

(2) Giải pháp kiểm soát sử dụng các sản phẩm thuốc, hóa chất bảo vệ sức khỏe, phòng 

và trị bệnh tôm (chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn). 

(3) Giải pháp quản lý cộng đồng (đứng đầu là người nuôi, kết hợp với chính quyền địa 

phương có sự tư vấn của cơ quan chuyên môn): quan trọng nhất là về quản lý môi 

trường nước, cụ thể: 

a. Người nuôi phải biết về kỹ năng đo đạc các chỉ tiêu thủy lý hóa cơ bản (nhiệt 

độ, pH, ammonia). 

b. Người nuôi phải trang bị các phương tiện đo đạc, vật liệu ghi chép, phương 

pháp ghi chép các số đo. 

c. Cộng đồng các hộ nuôi tôm phải tổ chức chia sẻ, cập nhật thông tin về môi 

trường. 

d. Trên các cơ sở này, xây dựng dần các qui chế về quản lý và chia sẻ nguồn 

nước chung. 

Một số tiêu chí khác quản lý cho cộng đồng nuôi tôm QCCT: 

- Cập nhật, chia sẽ nguồn thông tin kỹ thuật nuôi tốt. 

- Thông tin về chất lượng nguồn giống. 

- Phát động đồng loạt tiêu diệt ký chủ trung gian các mầm bệnh nguy hiểm. 

 - Qui định về quản lý nước thải cho an toàn sinh học. 

 - Thông tin về dịch bệnh đang xảy ra cần phải chia sẻ; 

- Xây dựng khu nuôi BMP (Best Management Practices) hay GAP (Good 
Aquacuture Pratices). 

 


