
“TRỨNG 
NƯỚC” –

SỨA TRONG 
AO TÔM



“Trứng nước” – Sứa là gì

• Sứa là một lớp nhuyễn thể, thân mềm, 
sống ở môi trường nước, có hình dù, 

miệng ở dưới, 

• Trứng nước (Moina; Bobo) là giáp xác

nhỏ, có giá trị dinh dưỡng cao

• Trong ao tôm thường xuất hiện những 

sinh vật nhỏ, màu trong suốt, có chất 

nhầy, khó nắm bằng tay mà người nuôi 

thường gọi là “trứng nước” đó là sứa



Tác hại của sứa trong ao tôm

• Sứa vào ao tôm thông qua cấp nước

• Tiết chất nhầy làm giảm oxy

• Chúng ăn sinh vật phù du nên ảnh 

hưởng tảo và thức ăn tôm

• Một số loài sứa tiết chất độc ảnh hưởng 

tôm nuôi

• Làm ảnh hưởng khả năng bắt mồi của 

tôm

• Chúng có thể ăn tôm post nên làm giảm 

tỉ lệ sống 



Phòng tránh sứa hiện diện trong ao tôm

- Cấp nước qua 
túi lọc dầy

- Sứa  có chu kỳ 
sống vài ngày, 
vài tuần, vài 
tháng nên  quy 
trình cải tạo ao 
cần 7 – 10 ngày



Phòng tránh sứa hiện diện trong ao tôm

Tăng cường quạt 
nước để trứng sứa và 
các ấu trùng khác nở 
hết

Dùng trizin với liều 
1kg / 1.000m3 để diệt 
kết ấu trùng địch hại 
trong ao

Dùng vi sinh chất 
lượng cao để cải tạo 
môi trường nước 
trước khi thả tôm 



Diệt sứa trong ao tôm

.
Dùng lưới chỉ, sợi lớn 

bằng nilon ít thấm nước 

và có độ chắc cao, bền, 

tránh ôxy hóa. Chọn lưới 

sợi 3,6 ly, kích thước mắt 

lưới 2,5 cm. Chiều dài 

lưới bằng chiều dài dàn 

quạt nước. Chiều cao 

của lưới lớn hơn độ sâu 

của nước 10 – 15 cm. 

Dùng cây tre hoặc cây tầm vông nẹp hai đầu, ở giữa cắm cọc, khoảng cách 

giữa các cọc 1,2 – 1,5 m, căng thẳng trước mỗi dàn quạt nước trong ao nuôi, 

cắm bằng hoặc cao hơn mép nước khoảng 10 cm. Khoảng cách cắm lưới với 

dàn quạt khoảng 1,5 m. 



Diệt sứa trong ao tôm

.
Khi quạt nước hoạt động 

tạo nên dòng chảy, sứa 

và trứng sứa bị cuốn trôi 

theo dòng chảy, va đập 

vào lưới được căng trước 

dàn quạt. Sứa và trứng 

sứa khi va đập sẽ bị vỡ, 

một số dính vào lưới. 

Định kỳ 7 – 10 ngày dùng bàn chải vệ sinh lưới để loại bỏ xác sứa cũng 

như một số chất bẩn bám vào lưới.
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