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I. PH�M VI, ��I T��NG ÁP D�NG 

Ph�m vi áp d�ng: Quy trình k� thu�t nuôi tôm th� chân tr�ng (Litopenaeus vannamei) 
thâm canh t�p trung vào các khâu chính y�u c�a các yêu c�u k� thu�t nh�: vi�c thi�t k� h� 
th�ng ao nuôi, chu�n b� ao nuôi, mùa v� th� gi�ng, x� lý n��c, ch�n và th� gi�ng, và ch�m sóc 
và qu�n lý ��n thu ho�ch. Quy trình này ���c áp d�ng t�i các vùng nuôi tôm th�  thâm canh.  

��i t��ng áp d�ng: Các t� ch�c, cá nhân nuôi tôm th� thâm canh � Mi�n Nam, Mi�n 
Trung và Mi�n B�c. 

 

II. �I�U KI�N ÁP D�NG 

Hình th�c nuôi thâm canh th� gi�ng m�t �� khá cao so v�i hình th�c nuôi tôm bán thâm 
canh; do �ó tùy �i�u ki�n vùng, mi�n mà trang b� c� s� h� t�ng phù h�p v�i quy mô ��u t� c�a 
nông h�/trang tr�i. Tuy nhiên, �� nâng cao hi�u qu� x� lý n��c và ch� ��ng trong vi�c c�p và 
thoát n��c, c�ng nh� ��m b�o an toàn sinh h�c trong khu nuôi và ti�n t�i nuôi tôm b�n v�ng 
và có trách nhi�m v�i môi tr��ng thì nông h�/trang tr�i nên thi�t k� công trình ao nuôi ��m 
b�o c�n có ao l�ng/ch�a, h� th�ng c�p thoát n��c riêng bi�t và ao x� lý n��c th�i và ch�a bùn.   

- H� th�ng c� s� h� t�ng ph�i �áp �ng yêu c�u s�n xu�t nh�: �i�n, máy phát d� phòng 
kho ch�a th�c �n, kho ch�a và b�o qu�n máy móc, d�ng c�, nguyên v�t li�u và công trình ph� 

tr� khác. Có h� th�ng ao ch�a, l�ng, ao x� lý ch�t th�i, khu ch�a bùn th�i, h� th�ng c�p và 
thoát n��c riêng bi�t và ph�i có h� th�ng ao x� lý ch�t th�i, khu ch�a bùn riêng bi�t. 

- C� s� nuôi ph�i ��m b�o có trang thi�t b�, máy móc, d�ng c� chuyên dùng nh�: các 
thi�t b� cung c�p oxy, máy qu�t n��c, máy b�m n��c, chài, v�t các lo�i, cân, thau, xô, d�ng c� 
�o môi tr��ng (pH, oxy, NH3, H2S, �� m�n, �� ki�m,..) và các thi�t b� ph� tr� khác. 

- Có ch�t l��ng ��t, n��c phù h�p nuôi tôm th� chân tr�ng và ��m b�o an toàn theo 

tiêu chu�n c� s� theo Thông t� 45/2010/TT-BNNPTNT. 

 

III. MÙA V� NUÔI TÔM 

�� tôm nuôi sinh tr��ng và phát tri�n t�t ��t hi�u qu� kinh t�  và h�n ch� d�ch b�nh  
tôm, ng��i nuôi tôm c�n chú ý ��n y�u t� mùa v� nuôi tôm �� giúp h�n ch� ���c r�i ro trong 
s�n xu�t. M�t s� l�u ý trong công tác b� trí s�n xu�t h�p lý cho các vùng mi�n khác nhau: 

v Mi�n B�c (các t�nh có di�n tích nuôi tôm t� Qu�ng Ninh ��n Th�a Thiên Hu�) 

- V� nuôi chính � Mi�n B�c vào kho�ng th�i gian thích h�p nh�t cho nuôi tôm th� chân 

tr�ng là tháng 3 ��n tháng 9 D��ng l�ch.  

- V� ph� là kho�ng th�i gian t� tháng 9 - 10 ��n tháng 3 n�m sau  (giai �o�n này s� 
quay vòng v�n mu�n h�n khi r�i vào th�i gian th�i ti�t mùa �ông). �� nuôi tôm vào th�i gian 
này, c�n ph�i ��ng tôm và xây d�ng h� th�ng che ch�n k� càng b�ng nhà b�t �� giúp �n ��nh 
nhi�t �� và �n ��nh các ch� s� môi tr��ng n��c giúp tôm sinh tr��ng và phát tri�n  trong �i�u 

ki�n nhi�t �� th�p c�a mùa �ông. 

v Mi�n Trung (các t�nh có di�n tích nuôi tôm t� �à N�ng ��n Bình Thu�n) 

V� chính b�t ��u t� tháng 2 ��n tháng 9 và m�t s� n�i có th� th� ��n tháng 12. 
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v Mi�n Nam (các t�nh có di�n tích nuôi tôm t� Bà R�a - V�ng Tàu ��n Cà Mau) 

- V� nuôi b�t ��u t� tháng 12 ��n tháng 9. 

- Th�i gian th� tôm tránh giai �o�n n�ng cao �i�m tháng 3 và tháng 4, và m�a tri�n 
miên dài ngày t� tháng 8 ��n tháng 10. 

Ngoài ra, �� tránh thi�t h�i do thiên tai và bão l�, tùy thu�c vào ��c �i�m sinh thái t�ng 
vùng nuôi tôm, ng��i nuôi tôm c�n áp d�ng theo khuy�n cáo v� khung l�ch th�i v� t� c� quan 
qu�n lý chuyên ngành t�i ��a ph��ng. Bên c�nh �ó, các c� s� nuôi tôm có th� th� gi�ng quanh 
n�m n�u ch� ��ng �áp �ng ��y �� c� s� h� t�ng �� tránh b�t l�i t� th�i ti�t, qu�n lý �n ��nh 

môi tr��ng n��c �� gi�m thi�u d�ch b�nh. 

 

IV. K� THU�T ÁP D�NG 

4.1. YÊU C�U XÂY D�NG H� TH�NG AO NUÔI  

Tùy thu�c vào ��a hình c�a t�ng vùng, mi�n mà b� trí h� th�ng ao nuôi cho phù h�p. 
Tuy nhiên khi thi�t k� h� th�ng ao nuôi c�n chú ý nh�ng �i�m nh� sau: 

v Ao nuôi: 

- Ao có d�ng hình tròn, hình vuông ho�c ch� nh�t. T�t nh�t là hình tròn và hình vuông, 
ao hình ch� nh�t nên bo c�nh góc. M�t �áy ao nên b�ng ph�ng, thi�t k� d�c nghiêng v� h� xi-
phông nh�m gom các ch�t th�i vào gi�a ao �� thu�n l�i cho vi�c xi-phông.  

- Ao có th� thi�t k� ao n�i, ao bán n�i hay ao chìm so v�i m�c n��c tri�u. ��i v�i vùng 
cao tri�u thì ao n�i giúp x� �áy hay xi-phông r�t thu�n ti�n. Ao n�a n�i và ao chìm c�n thi�t k� 
h� th�ng �ng x��ng cá �� thoát h�i và thoát n��c v� h� xi-phông n�m d��i l�p b�t. 

- Ao nuôi v�i m�t �� th�p (<100 con/m2) có th� th� ao ��t ho�c lót b�t b�, ao nuôi m�t 
�� cao (>100 con/m2) nên  ph� b�t b�ng HDPE có kích th��c kho�ng 0,5-1mm  ho�c tráng bê 
tông.  

- Di�n tích ao nuôi nh� g�n <2.000m2 ��  giúp vi�c xi-phông hi�u qu� h�n, �� sâu �áy 
ao 2,0-2,2m, �� sâu m�c n��c 1,2-1,5m.  

- Di�n tích dành cho ao nuôi h�p lý th��ng chi�m kho�ng 60-65% di�n tích trong h� 

th�ng nuôi dành cho khu v�c Mi�n Trung và Mi�n B�c. ��i v�i m�t s� khu v�c nuôi � mi�n 
Nam, ��c bi�t là các t�nh ven bi�n ��ng b�ng sông C�u Long (�BSCL) có ch�t l��ng n��c 
ch�a hàm l��ng phù sa cao do �ó c�n thi�t k� gi�m di�n tích ao nuôi còn kho�ng 40-50% �� 
t�ng c��ng di�n tích ao ch�a, l�ng và x� lý n��c. 

- Thi�t k� xi-phông �áy ao: tùy thu�c vào hình d�ng, ��a hình và k�t c�u �áy ao mà thi�t 

k� h� xi-phông cho phù h�p v�i nhi�m v� chính là ��a ch�t th�i kh�i ao hi�u qu� nh�t. Thi�t 
k� h� xi-phông cho ao ��t ���ng kính t� 4-6m và ao b�t/bê tông 1-2m, �� sâu 1-2m. S� d�ng 
thi�t b� ��u b�m 2-3HP �� xi-phông bùn th�i ra khu ch�a th�i, ho�c s� d�ng van x� �áy ao 
thông qua thi�t b� ���ng �ng ��t phía d��i n�n �áy ao d�n vào h� xi-phông.  

v Ao ��ng: 

- D�a vào �i�u ki�n h� t�ng và quy mô ��u t� c�a c� s� nuôi, các trang tr�i có di�n tích 
l�n nhi�u ao nuôi, th� m�t �� cao (150-200 con/m2), và  ao có k�t c�u n�n �áy lót b�t hay ao 
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bê tông thì nên ��ng tôm l�i kho�ng 25-30 ngày sau �ó chuy�n sang ao nuôi. M�t vài �i�m l�u 

ý khi xây d�ng ao ��ng các yêu c�u k� thu�t nh� sau: 

- Ao ��ng có di�n tích kho�ng 100-500m2. 

- �áy ao d�c d�n v� gi�a ao (�� nghiêng kho�ng 15o), h� x- phông tháo n��c ao ��t t�i 
v� trí th�p nh�t c�a ao (gi�a ao). 

- �áy ao tr�i b�t ho�c bê tông và mái che b�ng l��i lan bên trên �� gi�m nhi�t �� và �n 
��nh môi tr��ng n��c trong quá trình ��ng. 

- M�c n��c: 1,0-1,2m. 

- Hình d�ng ao: hình tròn, hình vuông là t�t nh�t. 

- Thi�t b� cung c�p oxy: 2 dàn qu�t (4-10cánh/dàn) k�t h�p v�i 40-80 v� Aero-tube theo 

ki�u v� tròn ch� T. 

v Ao ch�a, l�ng:  

- Tùy vào �i�u ki�n vùng, mi�n và qui mô di�n tích ao nuôi mà thi�t k� di�n tích ch�a 
l�ng cho h�p lý. Di�n tích ao ch�a, l�ng chi�m t�i thi�u 30% di�n tích h� th�ng nuôi. 

- Nhi�m v� chính là �� l�ng l�c h�u c� và x� lý n��c c�p ��u vào b�ng hóa ch�t cho 

ao nuôi. Bên canh �ó, ao ch�a, l�ng còn ��m b�o nhi�m v� x� lý ngu�n n��c th�i ��t theo 
QCVN 02-19:2014/BNNPTNT tr��c khi x� ra môi tr��ng bên ngoài. 

- Riêng khu v�c Mi�n Nam bao g�m các t�nh ven bi�n �BSCL �� nâng cao hi�u qu� 
x� lý n��c, các nông h�/trang tr�i có �� �i�u ki�n v� di�n tích nên xây d�ng thêm ao x� lý c�p 
���c d�n n��c t�  ao l�ng giúp l�ng t� mùn bã h�u c� ��  t�i �u hóa hi�u qu� x� lý hóa ch�t 
�� lo�i b� m�m b�nh, và ��m b�o tiêu chu�n ch�t l��ng n��c c�p ��u vào theo QCVN 02-

19:2014/BNNPTNT �� s�n sàng c�p cho ao nuôi. Di�n tích này t�t nh�t chi�m kho�ng 20% 
trong h� th�ng nuôi. 

v Ao ch�a bùn: 

- Di�n tích ao ch�a bùn chi�m t�i thi�u 3-5% di�n tích h� th�ng nuôi. 

- Ao ch�a bùn nên �ào sâu �� có dung tích l�n cho ch�a bùn, ��ng th�i giúp gi�m di�n 
tích chi�m d�ng trong h� th�ng nuôi và gi�m nguy c� rò r� bùn gây ô nhi�m ra khu v�c nuôi 

lân c�n.  

- Các c� s� nuôi tôm v�i di�n tích nuôi l�n và m�t �� cao (100-200 con/m2) nên thi�t 
k� h� xi-phông thu gom ch�t th�i h�u c�: phân tôm, th�c �n th�a, v� tôm v� khu ch�a bùn �� 
s� d�ng cho các m�c �ích nh� làm Biogas, phân bón h�u c�, th�c �n v�t nuôi khác….  nh�m 
tránh gây ô nhi�m môi tr��ng cho vùng nuôi xung quanh.  

- Nên thi�t k� bên c�nh ao/kênh l�ng th�i, ph�n mi�ng �ng thoát n��c t� ao ch�a bùn 

��a ra ao/kênh l�ng th�i nh�m tránh bùn th�i ch�y tr�c ti�p ra ngoài môi tr��ng xung quanh.  

v Kênh c�p và thoát n��c: 

Nhi�m v� chính �� c�p n��c vào ao x� lý c�p �� cung c�p n��c s�ch cho khu nuôi, 
��ng th�i c�ng có nhi�m v� nh�n n��c th�i t� các ao l�ng, ch�a bên trong khu nuôi. Ngoài ra 
kênh c�p còn có nhi�m v� l�ng l�c c� h�c và d� tr� n��c khi c�n cung c�p cho khu nuôi. Di�n 
tích chi�m kho�ng 5-10% khu nuôi. �� sâu th��ng sâu h�n ao nuôi kho�ng 2,5-3,0m. 
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4.2. S� �� THI�T K� H� TH�NG AO NUÔI CHO CÁC VÙNG SINH THÁI  

 

Hình 1: S� �� thi�t k� h� th�ng ao nuôi tôm th� chân tr�ng thâm canh Mi�n B�c, Mi�n Trung 

 

 

Hình 2: S� �� thi�t k� ao nuôi tôm th� chân tr�ng thâm canh Mi�n Nam 

 

Chú Thích: 

 Tr�m b�m.  H� xi-phông  H� gas                            Nhà, chòi b�o v� 

  C�ng  thoát     C�ng c�p.  H��ng thoát 

Ao x� 

lý th�i 

Ngu�n 
n��c  
d�n 

m�n  

Ao ch�a, 

x� lý 

Ao 

��ng 

Ao 

���� 

Ngu�n n��c d�n m�n 

Kênh 
l�ng 
thoát 

Kênh 
l�ng 
thoát 

Ao ch�a, l�ng 

Ao x� lý 

c�p 

Khu 

ch�a 

Khu 
ch�a 

Ao ��ng Ao ��ng 

Chú thích 

          Tr�m b�m                             C�ng thoát.                  H� xi phông.        

             Nhà, chòi b�o v�                 C�ng c�p 
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4.3. CÁC B��C C�A QUY TRÌNH K� THU�T 

4.3.1. S� �� CÁC B��C QUY TRÌNH K� THU�T 

 

 

Hình 3: S� �� các b��c quy trình k� thu�t nuôi tôm th� chân tr�ng thâm canh 

 

4.3.2. C�I T�O AO VÀ CHU�N B� AO NUÔI 

4.3.2.1. C�i t�o, chu�n b� ao ��t 

v Ao nuôi c�:  

- Gia c� và ��m nén l�i b� ao và rào l��i quanh ao �� ng�n ch�n cua, còng,... (b�ng b�t 

HDPE/l��i, chi�u cao 1-2m). 

- C�i t�o ao: Có th� áp d�ng ph��ng pháp c�i t�o khô và c�i t�o ��t: 

+ C�i t�o ��t: Sau 1 v� nuôi ti�n hành cào, sên ho�c x�t bùn b�ng máy áp l�c di chuy�n 
l�p bùn �áy v� khu v�c ch�a bùn th�i. 

+ C�i t�o khô: Ph�i khô n�n �áy ao 15-20 ngày, s� d�ng máy c� gi�i chuyên dùng x�i 
xáo n�n �áy ao ��a bùn lên b� ao ho�c khu ch�a an toàn. 

1. Chu�n b� 

ao nuôi    

- C�i t�o ao: v� sinh, kh� trùng �áy ao 

- X� lý n��c, l�ng l�c và kh� trùng n��c 
s�ch m�m b�nh 

- Gây màu và ki�m tra môi tr��ng n��c: 

các thông s� n�m trong ng��ng cho phép 

nuôi tôm  

2. Ch�n 
gi�ng và m�t 

�� th� 

3. Qu�n lý 
và ch�m sóc 

tôm nuôi 

4. Thu 
ho�ch 

 

- Ch�n gi�ng c� s� uy tín 

- Gi�ng s�ch b�nh  

- ��ng d��ng tôm gi�ng 

- Ao ��t: m�t �� th�  80- 

100 con/m2  

- Ao lót  b�t, bê tông: m�t 
150-250 con/m2 

- Qu�n lý môi tr��ng n��c 

(pH, ki�m, TAN, DO, nhi�t ��) 

 Vi khu�n Vibrio spp; xi phông �áy, s� d�ng  vi sinh  

- Qu�n lý th�c �n: �i�u ch�nh th�c �n theo tr�ng l��ng 
tôm, theo dõi s�c �n thông sàng, nhá 

- Qu�n lý thi�t b� s�c khí: th�i gian ch�y qu�t, s�c khí  

- Qu�n lý s�c kh�e (gan t�y, ���ng 
ru�t, ph� b� màu s�c  

- Phòng b�nh tôm: vitamin, khoáng, 
acid h�u c�. Kháng sinh h�p lý 

 

- Ki�m tra t�ng 
tr��ng, tr�ng 
l��ng ��t size 

- ki�m tra s�c 

kh�e tôm 

-Theo dõi th�i 
giá 

 

Size l�n >30g/con 

Sang th�a m�t �� ao 
nuôi còn 80-100 con 

Quy trình nuôi 
tôm th� chân 

tr�ng thâm canh 
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- Bón vôi �� �n ��nh pH và tiêu di�t m�t s� m�m b�nh. Li�u l��ng theo B�ng 1. 

B�ng 1. Li�u l��ng, lo�i vôi �� �i�u ch�nh pH c�a ��t �áy ao 

pH c�a ��t 
Dùng vôi: CaO ho�c CaCO3 

Vôi b�t CaO (kg/ha) B�t �á vôi CaCO3 (kg/ha) 

> 6 250 - 500 500 - 1.000 
5 ÷ 6 500 - 750 1.000 -1.500 
< 5 750 - 1.000 1.500 - 2.000 

- Th�i gian ph�i ao có th� 3-5 ngày sau �ó l�y n��c vào ao nuôi. 

v Ao nuôi m�i �ào: 

Sau khi xây d�ng xong h� th�ng ao nuôi, l�y n��c vào ao ngâm 3-5 ngày r�i x� n��c 
ra, l�p l�i 2-3 l�n thì ti�n hành bón vôi, li�u s� d�ng tham kh�o B�ng 1. 

4.3.2.2. C�i t�o, chu�n b� ao lót b�t, ao bê tông 

  Khi k�t thúc 1 v� nuôi ti�n hành x� lý ao nh� sau: 

- S� d�ng máy b�m áp l�c cao phun x�t �� lo�i b� toàn b� ch�t th�i trong ao nuôi. 

- V� sinh chà r�a s�ch toàn b� b� m�t ao, có th� s� d�ng n��c ng�t �� chà r�a, v� sinh 
s�ch ao nuôi. Ngoài ra c�n kh� trung b�ng CaO và t�y b�t b�ng Oxy già (H2O2) �� kh� trùng 
s�ch ao nuôi. 

4.3.2.3. Ao ch�a, l�ng, ao x� lý c�p 

V� sinh sên vét bùn �áy ao sau m�i v� nuôi và ��m b�o an toàn toàn sinh h�c t��ng t� 

ao nuôi.  

4.3.3.4. L�p ��t thi�t b� cung c�p oxy 

C�n duy trì m�c hàm l��ng oxy hòa tan ≥ 5mg/l �� tôm t�ng tr��ng t�t nh�t. M�t s� 
l�u ý cho vi�c l�p ��t nh� sau: 

- Ch�n thi�t b� cung c�p oxy và qu�t n��c phù h�p v�i công su�t c�a ��ng c� và tiêu 
chu�n nhà s�n xu�t.  

- Các cánh qu�t n��c ph�i l�p so le nhau �� qu�t n��c ch�y êm, ít rung, ít h�ng, kéo 

dài tu�i th�. 

- Qu�t n��c ph�i ���c b� trí �� t�o dòng n��c xoáy tròn d�n ch�t th�i vào gi�a ao 
thông qua h� th�ng xi-phông �� d� hút ��a ch�t th�i ra kh�i ao nuôi.  

- S� l��ng thi�t b� cung c�p oxy ph� thu�c m�t �� nuôi. Tham kh�o thông tin b�ng 2. 
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B�ng 2. S� l��ng máy qu�t n��c và h� th�ng s�c khí 

Di�n 
tích ao 
(m2) 

N�n 
�áy ao 

M�t �� 
(con/m2) 

S� l��ng 
dàn qu�t 

S� l��ng v�  
khu�ch tán 
(Aero-tube) 

Công 
su�t 
qu�t 

Công 
su�t ��u 

th�i 

Ghi chú 

<2.000 Ao 
��t, 

lót b�t 
b� 

80-100 4 dàn (15 
cánh/dàn) 

 3HP/dàn 
 

 T�c �� 
>100 
vòng/ 
phút 

Ao 
b�t, ao 

bê 
tông 

120-200 2-4 dàn 
(20 

cánh/dàn) 

120-200 3HP/dàn 
 

3-6HP T�c �� 
>100 
vòng/ 
phút 

- Dàn qu�t n��c b� trí ��i di�n sao cho dòng ch�y t�t nh�t �� gom ch�t th�i vào gi�a 

ao và cung c�p �� nhu c�u oxy cho tôm nuôi (Hình 4).  

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

Hình 4: B� trí l�p ��t thi�t b� cung c�p oxy cho ao nuôi tôm th� chân tr�ng thâm canh 

(a. Ao hình vuông, DT 1.500m2; b. Ao hình tròn bán n�i, DT 1.200m2; c. Ao hình ch� nh�t, DT 2.000m2) 

 
 

4.3.3. X� LÝ N��C AO  

4.3.3.1. X� lý ngu�n n��c c�p tr��c khi th� 

v ��i v�i khu v�c Mi�n B�c và Mi�n Trung: 
Ngu�n n��c c�p t� bi�n c�p tr�c ti�p vào ao nuôi qua túi l�c 40-60µm  �� ng�n ch�n 

giáp xác và cá t�p và x� lý b�ng Chlorine 20-30ppm sau 3 ngày ch�y qu�t �� bay h�i Chlorine. 
 

        

H� xi-phông 

Qu�t lá, cánh 
tay dài 

V� �á b�t ch� T 

(a) 
(b) 

(c) 
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v ��i v�i khu v�c Mi�n Nam: 

- Ngu�n n��c c�p ��u vào chuy�n vào kênh c�p s� ���c l�ng l�c t� nhiên v�i kho�ng 
th�i gian t� 2 ��n 3 ngày. Sau �ó, n��c s� ���c ��a vào ao x� lý c�p thông qua c�ng c�p hay 
máy b�m có g�n túi l�c m�n v�i kích th��c m�t l��i 40-60µm nh�m ng�n ch�n các loài giáp 
xác và cá t�p. 

- S� d�ng thu�c tím 2-3ppm vào bu�i t�i ho�c sáng s�m khi pH th�p, sau 24h, x� lý 
chlorine (ho�t ch�t Calcium hypochrit, 65-70%) v�i li�u l��ng s� d�ng 20-30ppm vào th�i 
gian bu�i t�i ho�c sáng s�m khi pH th�p. Sau 2-3 ngày m� h� th�ng qu�t khí �� l��ng chlorine 
bay h�i kh�i ao và c�p sang ao nuôi.  

v �� rút ng�n th�i gian x� lý �� th� tôm có th� s� d�ng Sodium thiosulfat (Na2SO4) �� 
trung hòa Chlorine. S� d�ng test kit �� ki�m tra h�t d� l��ng Chlorine. 

4.3.3.2. X� lý ngu�n n��c c�p b� sung ho�c thay n��c  

Giai �o�n c�p n��c b� sung cho ao nuôi, tùy thu�c vào mùa v� nuôi và tình hình d�ch 
b�nh tôm trong khu v�c nuôi mà quy�t ��nh l�a ch�n các lo�i thu�c/hóa ch�t kh� trùng và n�ng 
�� s� d�ng thu�c khác nhau �� ��m b�o ch�t l��ng n��c s�ch các m�m b�nh do vi khu�n, 
virus, n�m và ký sinh trùng... gây b�nh ��i v�i tôm nuôi. Có th� s� d�ng m�t s� lo�i thu�c/hóa 

ch�t kh� trùng có ph� bi�n trên th� tr��ng nh�: Chlorine, Iodine, KMNO4, BKC, GDA, ..., và 
li�u l��ng theo khuy�n cáo c�a nhà s�n xu�t.  

4.3.3.3. Gây màu và ki�m tra thông s� ch�t l��ng n��c 

v Gây màu cho ao nuôi: 

S� d�ng b�t ��u nành hay cám g�o 2kg + ch� ph�m vi sinh Bacillus spp li�u l��ng 0,5-
1 kg + 3kg m�t ���ng s� d�ng trên 100 lít n��c, s�c khí 24-48 gi�. T�t h�n h�p xu�ng ao vào 

8-9 gi� sáng. Có th� s� d�ng l�p l�i 2-3 ngày liên ti�p và và có th� k�t h�p �ánh khoáng �a vi 

l��ng 2-3kg/1.000m3 hay vôi Dolomite, li�u l��ng 15-20 kg/1.000m3, khi màu n��c chuy�n 
sang màu ��t chu�i ho�c nâu trà.  

v Ki�m tra ch�t l��ng n��c tr��c khi th� gi�ng: 

- Ki�m tra ch�t l��ng n��c theo các ch� tiêu nh� B�ng 3, riêng thông s� �� m�n c�n 
ph�i báo cho tr�i s�n xu�t gi�ng thu�n �� m�n phù h�p tr��c khi th� nuôi tôm.  

- ��i v�i ao nuôi �áy b�t nên ki�m tra thông s� pH,  �� ki�m và Ca/Mg hàng ngày �� 
�i�u ch�nh k�p th�i giúp �n ��nh h� ��m c�a n��c ao. Có th� b� sung các lo�i vôi (CaO, CaCO3, 

Dolomite) c�ng nh� khoáng �a vi l��ng và li�u l��ng x� lý có th� t�ng ho�c gi�m c�n c� vào 
k�t qu� c�a m�i ��t x� lý theo các ch� tiêu � B�ng 3. 

- Trong kho�ng th�i gian này, c�n b� sung các lo�i ch� ph�m sinh h�c có ch�a l�i khu�n 
Bacillus spp có m�t �� vi sinh 109 cfu/ml v�i t�n su�t 2 ��n 3 l�n tr��c khi th� tôm �� gia t�ng 
m�t �� vi khu�n có l�i trong ao nuôi. 
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B�ng 3. Ki�m tra các ch� tiêu môi tr��ng n��c tr��c khi th� gi�ng 

TT Y�u t� ki�m tra ��n v� Ng��ng thích h�p 

1 pH - 7,5 - 8,5 

2 Oxy hòa tan (DO) ppm ≥ 5 

3 �� ki�m ppm 100 - 160 

4 Ca/Mg   t� l� 1:3,4 

5 �� m�n ‰ 10 - 25 

6 TAN ppm < 0,5 

7 N-NO2 ppm < 0,25 

8 �� trong cm 40,0 ± 10 

9 Màu n��c Màu xanh nh�t,  Nâu 

4.3.3.4. B� sung ch� ph�m vi sinh  

M�t vài l�u ý khi s� d�ng vi sinh cho ao nuôi:  

- Tùy thu�c t�ng ch�ng lo�i ch� ph�m sinh h�c có nh�ng lo�i có th� b� sung tr�c ti�p 
xu�ng ao mà không c�n kích ho�t, và bên c�nh �ó có nh�ng lo�i ph�i kích ho�t bào t� �� t�ng 
m�t �� vi sinh nh�m b� sung cho ao nuôi x� lý n��c hi�u qu� h�n. Có loài c�n kích ho�t b�ng 
cách � � �i�u ki�n y�m khí không c�n cung c�p oxy, có loài c�n � b�ng cách s�c khí (hi�u khí). 

- Ch�n các nhóm ch�ng vi sinh có l�i: Bacillus spp,  Rhodobacter spp, 
Rhodopseudomonas spp, Paracoccus spp… t� các nhà s�n xu�t có uy tín và ch�t l��ng. S�n 

ph�m ���c công b� theo quy ��nh c�a pháp lu�t hi�n hành.  

- Kích ho�t bào t� vi sinh tr��c khi b� sung xu�ng ao:  

+ S� d�ng 100 lít n��c, nên s� d�ng n��c s�ch �ã qua kh� trùng t� ao x� lý c�p.  

+ S� d�ng 300gram ch� ph�m vi sinh Bacillus spp v�i m�t �� vi sinh 109 cfu/g.  

+ M�t r� ���ng 3-5kg + 2-3kg cám g�o ho�c b�t ��u nành + 100 gram khoáng/vitamin.  

- T�t c� h�n h�p trên s�c khí 24h sau �ó b� sung xu�ng ao nuôi. H�n h�p 100 lít n��c 
s� d�ng cho 10.000m3 n��c.  

- T�n su�t s� d�ng và li�u dùng d�a vào tu�i tôm và l��ng th�c �n cho tôm �n hàng 

ngày c�ng nh� ch�t l��ng n��c t�t hay x�u mà �i�u ch�nh li�u l��ng vi sinh cho phù h�p v�i 
th�c ti�n. 

 

4.3.4. CH�N VÀ TH� GI�NG 

4.3.4.1. Ch�n gi�ng 

- Ch�n c� s� s�n xu�t gi�ng �ã ���c ki�m tra, c�p gi�y ch�ng nh�n theo quy ��nh hi�n 

hành c�a ngành và ��a ph��ng.  

- Tôm gi�ng nên ch�n � nh�ng c� s�, công ty s�n xu�t gi�ng có uy tín trên th� tr��ng, 
có ngu�n g�c b� m� rõ ràng. C� s� tôm gi�ng có quy trình ��ng nuôi b� m� và cho �� tôm 
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gi�ng ���c ki�m soát t�t v� an toàn sinh h�c trong tr�i gi�ng. Ngu�n gi�ng tôm post (gi�ng) 

th� ra nhi�u khu v�c nuôi có t� l� ��t cao.  

- C�n tham kh�o m�t s� ch� tiêu khi ch�n tôm gi�ng tr��c khi mua theo yêu c�u t�i 
B�ng 4. 

B�ng 4. Nh�ng ch� tiêu khi ch�n tôm gi�ng 

TT Ch� tiêu Yêu c�u 

1 Màu s�c Màu ��c tr�ng c�a loài, sáng bóng 
2 Kích c� T� PL10-PL12 tr� lên  

T� l� ��ng ��u trên 95% 

3 ���ng ch� l�ng 
(���ng tiêu hóa) 

Li�n m�ch, không ��t �o�n, không r�ng ru�t 

4 Hình d�ng ��y �� ph� b�, không d� t�t, không d� hình 
5 Ph�n x� B�i ng��c dòng n��c khi quay tròn trong thau, ph�n x� nhanh 

nh�y khi có ti�ng ��ng ho�c ánh sáng chi�u ��t ng�t. 
6 Ki�m tra b�nh 

phát sáng 
L�y ng�u nhiên kho�ng 100 con tôm gi�ng, mang tôm gi�ng 
vào phòng t�i, n�u tôm không phát sáng là ��t yêu c�u. 

7. S�c tôm Cách 1. L�y ng�u nhiên kho�ng 100 con tôm gi�ng cùng 2 lít 
n��c trong b� ��ng, cho thêm 2 lít n��c ng�t, �� trong 1 gi�, 
n�u l��ng tôm ch�t d��i 10% là ��t yêu c�u. 
Cách 2. L�y kho�ng 100 con tôm gi�ng cùng 10 lít n��c t� b� 
��ng, cho 2 ml formol (n�ng �� 200 ppm) và s�c khí sau 1 
gi�, l��ng  tôm ch�t d��i 10% là ��t yêu c�u. 

8. Ki�m tra b�nh Sau khi ch�n ngo�i hình và c�m quan, tôm gi�ng c�n ���c g�i 
��n c� s� có uy tín �� xét nghi�m các m�m b�nh nh� ��m 
tr�ng (WSSV), Vi bào t� (EHP), vi khu�n gây b�nh gan t�y 
(AHPND)… b�ng ph��ng pháp PCR. 

 

4.3.4.2. Th� gi�ng  

v M�t �� th�: 

Tùy thu�c vào khu v�c nuôi và vùng mi�n khác nhau, k� ho�ch và ��nh h��ng th� 
tr��ng và c� s� h� t�ng c�ng nh� k�t c�u n�n �áy ao nuôi mà c� s� hay ng��i nuôi tôm quy�t 
��nh th� v�i m�t �� h�p lý.  

- Ao ��t lót b�t b�: 80-100 con/m2.  

- Ao lót b�t hoàn toàn, ao bê tông: 150-250 con/m2.  

v Th� gi�ng: 

- Ao ��t: th� tr�c ti�p. 

- Ao lót b�t, ao bê tông: tùy thu�c vào �i�u ki�n c�a nông h�/trang tr�i, có th� th� tr�c 
ti�p ho�c th� gi�ng �ã qua ��ng. Th�i gian ��ng t� 20-30 ngày, kích c� tôm gi�ng  kho�ng 
1.800-2.000con/kg, t� l� s�ng trung bình kho�ng 80% (khuy�n khích th� gi�ng �ã qua ��ng). 

- K� thu�t th� tôm:  
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+ ��i v�i ao ��t: C�n chú ý tr��c khi th� gi�ng nên thu�n t�i b� ao ho�c ngâm các b�c 

tôm gi�ng trong ao kho�ng 15-30 phút �� cân b�ng nhi�t �� gi�a ao nuôi và túi v�n chuy�n 
tôm. Th� tôm � ��u h��ng gió giúp tôm gi�ng phát tán nhanh trong ao.  

+ ��i v�i ao b�t: Ti�n hành th� gi�ng vào ao ��ng, ngâm túi v�n chuy�n tôm gi�ng �� 
cân b�ng nhi�t �� kho�ng 15 phút.  

+ Th� tôm vào lúc sáng s�m ho�c chi�u mát là t�t nh�t.  Tr��c khi th� c�n b�t các thi�t 
b� qu�t n��c và s�c khí ��m b�o oxy cho tôm. 

 

4.3.5. QU�N LÝ VÀ CH�M SÓC AO NUÔI 

4.3.5.1. Qu�n lý và ch�m sóc tôm nuôi trong ao ��t 

a). Qu�n lý môi tr��ng n��c ao nuôi 

  Y�u t� ch�t l��ng n��c th��ng xuyên thay ��i theo mùa v�, ��c bi�t là các vùng mi�n 
khác nhau. Do �ó, ng��i nuôi tôm c�n ki�m tra các thông s� ch�t l��ng n��c ao nuôi ��nh k� 

�� �i�u ch�nh k�p th�i. 

v Ki�m tra các thông s� ch�t l��ng n��c: 

Theo dõi các ch� tiêu ch�t l��ng n��c: ki�m tra thông s� pH sáng và chi�u m�i ngày, 
ki�m tra �� ki�m 1-3 ngày/l�n; và ki�m tra thông s� TAN, NO2 3 ngày/l�n. M�t s� bi�n pháp 
x� lý ki�m soát các y�u t� môi tr��ng n��c nh� sau:  

- Nhi�t ��: Tôm nuôi s� phát tri�n t�t trong kho�ng nhi�t �� 24-300C. Khi nhi�t �� t�ng 
cao (>320C), c�n  t�ng c��ng ch�y qu�t và s�c khí �áy, s� d�ng các lo�i l��i �� che b�t gi�m 

ánh sáng; trong khi, n�u nhi�t �� th�p (<240C), c�n t�ng c��ng ch�y qu�t và s�c khí �áy tránh 
phân t�ng n��c trong ao, nâng cao m�c n��c ao nuôi. Riêng � khu v�c Mi�n B�c vào mùa 
�ông khi nhi�t �� xu�ng th�p c�n s� d�ng nhà b�t �� �n ��nh nhi�t. 

- pH: Ng��ng phù h�p cho tôm nuôi trong kho�ng 7,5 -8,5. Khi pH th�p s� d�ng vôi 
CaCO3 hay CaO; trong khi, pH cao s� d�ng m�t r� ���ng k�t h�p vi sinh �� �i�u ch�nh pH. 

Nên cân b�ng pH không nên dao ��ng quá 0,5 ��n v� gi�a bu�i sáng và bu�i chi�u. 

- �� ki�m: Nên duy trì � m�c ≥100ppm; khi �� ki�m th�p b� sung Dolommite ho�c 
CaCO3, CaO và Sodium bicarbonat �� �i�u ch�nh cho phù h�p. 

- TAN: C�n ��m b�o � m�c <1ppm; khi thông s� TAN cao, thay n��c ho�c s� d�ng vi 
sinh k�t h�p m�t r� ���ng. 

- NO2: C�n duy trì � m�c <5ppm; khi hàm l��ng NO2 cao thì  t�ng c��ng oxy �áy, thay 
n��c 30-50% l��ng n��c. 

- Ca/Mg: Duy trì � t� l� 1:3,4, có th� ki�m soát b�ng Dolomite và CaCO3, MgCl2. 

v Ki�m tra vi khu�n trong n��c:  

- ��nh k� ki�m tra m�t �� vi khu�n Vibrio spp v�i t�n su�t 1 tu�n/l�n b�ng các thi�t b� 
test nhanh trên môi tr��ng TCBS và Chrome agar.  

- N�u k�t qu� phân tích l�n h�n 1.000 cfu/ml ho�c Khu�n l�c xanh chi�m t� l� l�n h�n 
30% thì c�n ph�i di�t khu�n và c�y l�i vi sinh. Bên c�nh �ó, có th� áp d�ng ch�t kh� trùng 
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Iodine v�i li�u 1-1,5ppm ho�c Virkon 1ppm �� ki�m soát m�t �� vi khu�n, sau �ó 24 gi� c�y 

l�i vi sinh.  

v Ki�m tra màu n��c: 

�� duy trì màu n��c ao nuôi �n ��nh c�n ph�i b� sung vi sinh k�t h�p v�i m�t r� ���ng 
�� phân h�y mùn bã h�u c�. Khi màu n��c ao nuôi bi�n ��ng nh�: xanh ��m hay �� thì nên 
gi�m th�c �n và t�ng c��ng c��ng bón vi sinh và thay n��c nh�m giúp màu n��c ao nuôi �n 
��nh h�n. Có th� thay b�t 20-30% l��ng n��c trong ao khi màu n��c quá ��m.  

v S� d�ng ch� ph�m vi sinh:  

S� d�ng ch� ph�m vi sinh các nhóm Bacillus spp và nhóm Rhodobacter spp, 
Rhodopseudomonas spp, Paracoccus spp… �� x� lý n��c và mùn bã h�u c� � �áy ao; t�n su�t, 
li�u l��ng s� d�ng d�a vào th�i gian nuôi và sinh kh�i tôm, màu s�c c�a n��c ao, mùa v� nuôi 
mà có bi�n pháp x� lý cho phù h�p.  

v B� sung n��c và thay n��c: 

Các ao nuôi lót b�t, ao bê tông v�i m�t �� cao, t�n su�t xi-phông d�a theo sinh kh�i 

tôm và l��ng th�c �n cho tôm �n hàng ngày. Do �ó, l��ng n��c m�t �i s� ���c c�p bù trong 
quá trình nuôi. B� sung l��ng n��c c�p t� 5-30% giai �o�n tôm nuôi d��i 2 tháng tu�i. V�i 
tôm nuôi t� 2 tháng tu�i tr� lên, l��ng n��c thay ho�c b� sung thêm tùy thu�c vào m�c �� cho 
tôm �n và có th� thay n��c lên ��n 50%.   

 b). Qu�n lý qu�t n��c 

- Ao nuôi th� m�t �� th�p 80-100 con/m2 , giai �o�n 30 ngày ��u tiên sau khi th� gi�ng 

tr�c ti�p xu�ng ao nuôi v�n hành qu�t n��c 2-3 dàn/ao v�i th�i gian 8-10gi�/ngày. T� 30-60 
ngày nuôi thì s� d�ng 4 dàn/ao,  kho�ng 12-16 gi�/ngày. Sau 60 ngày ��n thu ho�ch s� d�ng 
ch�y qu�t v�i th�i gian 18-24h/ngày. Có th� ph�i h�p v�i thi�t b� s�c khí �áy � các ao có m�c 
n��c >1,2m �� t�ng c��ng oxy �áy. 

- Ao nuôi th� v�i m�t �� cao t�ng c��ng oxy ph�i h�p s�c khí �áy v�i ch�y qu�t 16-
24h/ngày. 

c). Cho �n và ki�m soát th�c �n  

- S� d�ng th�c �n viên công nghi�p có hàm l��ng ��m kho�ng 38-42% phù h�p v�i 
t�ng giai �o�n phát tri�n c�a tôm. 

- Có 2 ph��ng pháp cho �n: 

v Cho �n b�ng tay:  

Trong tháng th� nh�t cho tôm �n 3-4 l�n/ngày. L��ng th�c �n 1,6 kg/ngày/100.000PL. 

T�ng t� 100-300 gram cho các ngày ti�p theo.  Tháng th� hai cho �n 4 l�n/ngày. Th�i gian cho 
�n/ngày 7h;11h;15h và 19h. Giai �o�n tháng th� ba khi sinh kh�i tôm trong ao l�n, s� l�n và 
th�i gian cho �n trong ngày có th� rút ng�n l�i �� t�ng c��ng l��ng oxy cho tôm vào ban �êm. 
L��ng th�c �n tham kh�o trong B�ng 5. Sau 30 ngày nuôi, l��ng th�c �n tính theo kích c� và 

t� l� s�ng tôm. 
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B�ng 5. T� l� th�c �n so v�i kh�i l��ng trung bình tr�ng l��ng thân tôm 

TT Kh�i l��ng 
trung bình c�a 

tôm (gram) 

% th�c 
�n/tr�ng 

l��ng/ngày 

 TT Kh�i l��ng 
trung bình c�a 

tôm (gram) 

% th�c 
�n/tr�ng 

l��ng/ngày 
1 2 9,5 6 12 3 
2 3 5,8 7 15 2,6 
3 5 5,3 8 20 2,1 
4 7 4,1 9 25 1,5 
5 10 3,3 10 30 1,3 

- Ki�m tra sàng �n �� �i�u ch�nh l��ng th�c �n hàng ngày: theo dõi sàng �n �� �ánh 
giá ���c s�c �n c�a tôm hàng ngày, và ��nh l��ng th�c �n cho các ngày ti�p theo (tham kh�o 

B�ng 6). Tuy nhiên, tôm th� chân tr�ng r�t háo �n và bài ti�t nhanh khi nhi�t �� cao; do �ó, 
ng��i nuôi tôm c�n chú tr�ng ��n y�u t� mùa v� mà �i�u ch�nh th�c �n cho h�p lý. C�n l�u ý: 

+ Vào th�i �i�m nhi�t �� t�ng cao trong ngày, ��c bi�t trong mùa n�ng  nhi�t �� >320C 
thì  nên h�n ch� t�ng th�c �n theo nhu c�u c�a tôm, mà nên cho tôm �n theo tr�ng l��ng c�a 
�àn tôm tham kh�o trong B�ng 6. 

       + Vào th�i �i�m nhi�t �� xu�ng th�p <23 0C trong mùa m�a, ��c bi�t th�i �i�m khi 
m�a l�n c�n gi�m th�c �n ho�c ng�ng cho �n �� tránh gây d� th�a th�c �n và ô nhi�m n��c 
ao nuôi. Khi nhi�t �� xu�ng th�p thì tùy vào quan sát kh� n�ng b�t m�i c�a tôm mà �i�u ch�nh 
th�c �n cho h�p lý. 

B�ng 6. Ki�m tra th�c �n d� trong sàng/nhá/vó và cách �i�u ch�nh th�c �n 

Th�i gian 
nuôi 

(ngày) 

L��ng th�c 
�n cho vào 

sàng 

Th�i gian 
ki�m tra sàng 

(gi�) 

Th�c �n d� trong sàng �i�u ch�nh th�c 
�n cho l�n �n   

k� ti�p 
20-40 3gram/1kg  

th�c �n 
2,5 H�t th�c �n T�ng 5% 

D� kho�ng 10% Gi� nguyên 
41-60 5gram/1kg  

th�c �n 
2,0 D� kho�ng 11%  ��n 

25% 
Gi�m 10% 

D� kho�ng 26% ��n 50% Gi�m 30% 

D� trên 50% Gi�m 70% ho�c 
ng�ng cho �n 

61-90 7gram/1kg  
th�c �n 

1,5   

  

v Cho �n b�ng máy:  

 - Ao có di�n tích <2.000m2,  m�t  �� <200 con/m2  ��t  s� l��ng 1 máy cho �n. L�p ��t 

máy cho �n cách b� 8-12m. V� trí l�p ��t nên tránh xa dàn qu�t và h� xi-phông �� giúp th�c �n 
���c tôm nuôi s� d�ng t�t nh�t.  

 - � giai �o�n tôm m�i th�, th�c �n d�ng b�t m�n do �ó c�n cho �n b�ng tay; và khi tôm 
nuôi ��t tr�ng l��ng kho�ng 1-2gram/con, lúc này chuy�n sang th�c �n d�ng viên “th�c �n s� 
2” do �ó cho tôm �n hoàn toàn b�ng máy t� ��ng. 

 - Th�c �n ���c cho vào máy chia theo các c� �n kho�ng 3-4 l�n/ngày vào khung th�i 
gian: 06-07h; 10-11h; 14-15h; 17-18h. � giai �o�n tôm l�n >10gram/con, gi�m l��ng th�c �n 
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cho vào máy vào ban �êm kho�ng 30% so v�i l��ng th�c �n ban ngày, lúc này t�ng c��ng b� 

sung thi�t b� cung c�p oxy. 

 - �i�u ch�nh thi�t b� h�n gi� �� t�ng ho�c gi�m l��ng th�c �n theo c� �n b�ng cách 
quan sát l��ng th�c �n trong sàng �n. L��ng th�c �n ���c �i�u ch�nh d�a vào tr�ng l��ng thân 
c�a tôm tham kh�o B�ng 5. 

- Th�i gian ki�m tra sàng �n t�i thi�u 1 gi�/l�n. ��t 2 sàng �n �� quan sát hàng ngày 
nh�m tránh vi�c d� th�a l��ng th�c �n.  

- Ngoài ra, c�ng c�n theo dõi bi�n ��ng môi tr��ng n��c ao, th�i ti�t, tôm l�t xác �� 

�i�u ch�nh l��ng th�c �n cho h�p lý �� tránh d� th�a th�c �n (tham kh�o B�ng 7). 

B�ng 7. �i�u ch�nh th�c �n theo bi�n ��ng c�a môi tr��ng n��c, th�i ti�t, tôm l�t xác 

TT Hi�n t��ng 
Th�c �n gi�m 

(% so v�i bình th��ng) 

1 Màu n��c xanh ��m, ��, ch�t l��ng n��c ao  suy gi�m  50 - 70 

2 T�o tàn ��t ng�t (s�p t�o) 50 - 70 
3 Th�i ti�t thay ��i ��t ng�t  70 - 80 
4 M�a l�n � th�i �i�m cho �n 30 - 50 
5 Tôm l�t xác ��ng lo�t 50 - 70 

6 Trong th�i gian �i�u tr� b�nh 70 - 80 

 

c). Qu�n lý s�c kh�e tôm 

- Ki�m tra t�ng tr��ng và s�c kh�e tôm: 

+ Theo dõi t�ng tr��ng tôm: t� giai �o�n 30-60 ngày tu�i nên ki�m tra t�ng tr��ng tôm 
v�i t�n su�t 2 tu�n/l�n, sau 60 ngày nuôi nên ki�m tra 1 tu�n/l�n. Tôm có s�c kh�e t�t thì t�ng 
tr��ng t�t theo th�i gian nuôi, tuy nhiên tôm t�ng tr��ng ch�m có th� b� �nh h��ng b�i y�u t� 

môi tr��ng n��c, b�nh hay do ch�t l��ng con gi�ng x�u. Tôm t�ng tr��ng t�t theo các giai 
�o�n nuôi kho�ng 30, 60 và 90 ngày tu�i th��ng ��t kích c� trung bình làn l��t vào kho�ng  4, 
14 và 25gram/con ��i v�i ao ��t (v�i m�t �� t� 80-100 con/m2), và ��t kích c� kho�ng 3, 14, 
28gram/con ��i v�i ao lót b�t (v�i m�t �� t�i �a 200 con/m2). 

+ Hàng ngày, nên theo dõi s�c kh�e c�a tôm �� phát hi�n s�m và có gi�i pháp x� k�p 
th�i. M�t s� thông tin v� s�c kh�e tôm c�n chú ý nh�:  

* S�c �n c�a tôm:  

Theo dõi s�c �n c�a tôm nuôi qua sàng �n, tôm b�t m�i t�t, l��ng th�c �n t�ng ��u theo 
th�i gian nuôi. Tôm gi�m �n ��t ng�t thì c�n ph�i xem l�i các y�u t� môi tr��ng n��c, �i�u 
ki�n th�i ti�t, trong th�i k� l�t xác, … t� �ó xác ��nh các nguyên nhân gây ra nh�m k�p th�i 
�i�u ch�nh và kh�c ph�c �� tôm �n tr� l�i. 

* Ho�t ��ng b�i l�i:  

Tôm m�nh kh�e luôn có ph�n x� t�t, ng��c l�i tôm y�u ho�c b� b�nh th��ng b�i l� ��, 
n�i ��u trên m�t n��c, kéo �àn vòng ao...  

* Tình tr�ng gan t�y và ���ng ru�t tôm:  
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Tuy�n gan t�y có màu nâu sáng, kích th��c kh�i gan t�y bình th��ng. Tôm y�u, gan 

t�y nh�t nh�t (màu vàng, màu ��, màu �en), kích th��c kh�i gan t�y co l�i ho�c m�m nh�n 
báo hi�u s� b�t �n tuy�n gan t�y. Ngoài tuy�n gan t�y c�n theo dõi ��n ���ng ru�t c�a tôm. 
Tôm kh�e có ���ng ru�t ��y th�c �n, phân tôm m�nh kh�e s� có màu c�a th�c �n. Phân tôm 
có màu khác ho�c nh�t là d�u hi�u b�t �n.  

* Hình d�ng và màu s�c tôm:  

Thay ��i v� màu s�c, ph� b� giáp ��u ng�c, mang tôm b� t�n th��ng nh� ��m nâu, 

�en, ��t râu mòn �uôi ho�c các v�t t�n th��ng trên c� th�, �ó là nh�ng d�u hi�u b�t �n trên 
tôm. 

* T�m soát b�nh tôm:   

- ��i v�i m�t s� b�nh c�n t�m soát nh� ho�i t� gan t�y c�p (AHPND), vi bào t� trùng 
(EHP),  b�nh phân tr�ng (WFD), ��m tr�ng (WSD) nên ��nh k� ki�m tra 2 tu�n/l�n. Riêng ��i 

v�i b�nh ho�i t� gan t�y nên ki�m tra 1 tu�n/l�n giai �o�n 2 tháng ��u tiên c�a v� nuôi. 

- �� xác ��nh gi�i pháp (ch�ng h�n lo�i thu�c/kháng sinh s� d�ng) �i�u tr� khi tôm b� 
vi khu�n gây ra, ng��i nuôi nên g�i m�u ��n n�i uy tín �� làm kháng sinh ��. 

- �� có th� áp d�ng ph��ng pháp t�m soát b�nh linh ho�t và k�t qu� t�m soát có �� tin 
c�y cao. Ngoài các trang tr�i nuôi tôm quy mô l�n có kh� n�ng ��u t� trang thi�t b� �� t�m soát 
b�nh, thì ��i v�i quy mô nông h� c�ng nên  g�i m�u ��n các công ty, ��i lý uy tín �� có gi�i 
pháp x� lý k�p th�i. 

* Gi�i pháp phòng b�nh tôm: 

- Khi chuy�n giai �o�n th�c �n t� kích c� viên l�n h�n “th�c �n s� 2” ng��i nuôi tôm 
có th� b� sung các ch�t t�ng c��ng mi�n d�ch, b� tr� gan: vitamin C, �-glucan, khoáng, men 
tiêu hóa, acid h�u c� và các h�p ch�t kháng khu�n �� t�ng �� kháng cho tôm khi ch�t l��ng 
n��c x�u hay th�i ti�t b�t l�i. Li�u l��ng có th� tham kh�o t� nhà s�n xu�t. 

-  Ki�m soát ch�t ch� l��ng th�c �n b� sung hàng ngày, khi tôm có d�u hi�u b�nh có 

th� gi�m t� 30-50% ho�c không cho tôm �n t� 1-2 ngày, sau �ó tùy vào s�c kh�e tình hình c�a 
tôm mà �i�u ch�nh cho phù h�p tránh th�c �n th�a làm gi�m ch�t l��ng n��c.  

- Ngoài ra, c�n duy trì ch�t l��ng n��c �n ��nh khi trong giai �o�n tôm b�nh và k�t h�p 
v�i các bi�n pháp ki�m tra các ch� tiêu ch�t l��ng n��c và t�m soát vi khu�n vibrio trong n��c 
và tôm �� có k� ho�ch x� lý �i�u ch�nh cho h�p lý. 

 

4.3.5.2. Qu�n lý và ch�m sóc tôm nuôi trong ao b�t, bê tông 

a). Giai �o�n 1 (Giai �o�n ��ng) 

v Chu�n b�  ao ��ng: 

Cách chu�n b� ngu�n n��c cho ao ��ng t��ng t� trong quy trình th� gi�ng tr�c ti�p. 

v M�t �� ��ng: 

  M�t �� ��ng t� 1.500-2.000 con/m2. 

v K� thu�t qu�n lý th�c �n cho ao ��ng: 
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Cho tôm �n b�ng th�c �n công nghi�p có �� ��m 38-42%, ch�n nhà s�n xu�t có ch�t 

l��ng trên th� tr��ng, kích c� viên th�c �n theo giai �o�n nuôi d�a vào h��ng d�n nhà s�n 
xu�t. Giai �o�n này cho tôm �n chia nh� kh�u ph�n �n kho�ng 6 l�n �n/ngày. L��ng th�c �n 
���c tính toán tham kh�o nh� sau B�ng 8. 

Tùy vào lo�i gi�ng, ch�t l��ng n��c ao, mùa v� nuôi và t�ng tr��ng tôm, l��ng th�c 
�n ���c �i�u ch�nh theo ��c l��ng t� l� s�ng và kích c� tôm. Theo dõi s�c �n c�a tôm d�a vào 

sàng cho �n hàng ngày. 

B�ng 8. L��ng th�c �n/100.000 PL 

Ngày 
nuôi 

L��ng th�c �n 
kg/ngày/100.000 PL 

 Ngày 
nuôi 

L��ng th�c �n 
kg/ngày/100.000 PL 

1 0,40 14 1,75 
2 0,45 15 1,90 
3 0,50 16 2,10 
4 0,55 17 2,30 
5 0,60 18 2,50 
6 0,70 19 2,70 
7 0,80 20 2,90 
8 0,90 21 3,10 
9 1,00 22 3,30 
10 1,15 23 3,50 
11 1,30 24 3,70 
12 1,45 25 3,90 
13 1,60   

 

v Qu�n lý môi tr��ng n��c: 

M�t s� �i�m l�u ý v� các giá tr� thích h�p và vi�c �i�u ch�nh khi các thôn s� môi tr��ng 
n��c bi�n ��ng nh� sau: 

- Nhi�t ��:  Tôm nuôi s� phát tri�n t�t trong kho�ng nhi�t �� 24-320C. Khi nhi�t �� t�ng 
cao (>320C), c�n  t�ng c��ng ch�y qu�t và s�c khí �áy, s� d�ng các lo�i l��i �� che b�t gi�m 
ánh sáng; trong khi, n�u nhi�t �� th�p (<240C), c�n t�ng c��ng ch�y qu�t và s�c khí �áy tránh 
phân t�ng n��c trong ao, nâng cao m�c n��c ao nuôi. Riêng � khu v�c Mi�n B�c vào mùa 

�ông khi nhi�t �� xu�ng th�p c�n s� d�ng nhà b�t �� �n ��nh nhi�t. 

- pH: Ng��ng phù h�p cho tôm nuôi trong kho�ng 7,5-8,5. Khi pH th�p s� d�ng Sodium 
bicarbonat, và khi pH cao dùng Acid citric �� �i�u ch�nh pH. ��i v�i vôi CaCO3, Dolomite và 
CaO không nên s� d�ng tr�c ti�p trong b� ��ng, nên nâng pH bên ngoài và châm n��c cho b� 
��ng khi pH không �n ��nh. 

- �� ki�m: Nên duy trì � m�c ≥100ppm; khi �� ki�m th�p b� sung Sodium bicarbonat 
�� �i�u ch�nh cho phù h�p. 

- TAN: C�n ��m b�o � m�c <1ppm; khi thông s� TAN cao, xi-phông và thay n��c 
ho�c s� d�ng vi sinh k�t h�p m�t r� ���ng.  

- NO2: C�n duy trì � m�c <5ppm; khi hàm l��ng NO2 cao thì b� sung oxy viên, thay 
n��c.  
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- Ca/Mg: Duy trì � t� l� 1:3,4; có th� ki�m soát b�ng b� sung khoáng KCl, MgCl2. 

v Qu�n lý thi�t b� cung c�p oxy:  

Giai �o�n ��ng d��ng này m�t �� th� t��ng ��i cao, do �ó th�i gian v�n hành thi�t b� 
cung c�p oxy nh� qu�t n��c và s�c khí ph�i liên t�c 24/24h �� cung c�p ��y �� oxy cho tôm 
ho�t ��ng t�t. 

v B� sung và thay n��c: 

Vi�c b� sung ngu�n n��c m�i do l��ng n��c m�t �i t� ho�t ��ng xi-phông, nên b� 
sung thêm l��ng n��c m�i cho m�i ��t kho�ng 10-20% l��ng n��c trong ao ��ng. 

 

b). Giai �o�n 2 (Giai �o�n nuôi th��ng ph�m)  

v Qu�n lý môi tr��ng n��c ao nuôi: 
Ø Ki�m tra các thông s� ch�t l��ng n��c: 

�inh k� ki�m tra thông s� pH sáng và chi�u m�i ngày, ki�m tra �� ki�m 1 ngày/l�n ; 
và ki�m tra thông s� TAN,  NO2 và Ca/Mg 3 ngày/l�n. M�t s�  bi�n pháp x� lý ki�m soát các 

y�u t� môi tr��ng n��c t��ng t� ph�n ch�m sóc ao ��ng. C�n l�u ý ��i v�i ao �áy b�t vi�c 
theo dõi ki�m tra �� ki�m và thông s� Ca/Mg t��ng ��i nghiêm ng�t h�n so v�i ao �áy ��t �� 
có các gi�i pháp �i�u ch�nh b� sung k�p th�i. Các gi�i pháp x� lý khi các ch� tiêu môi tr��ng 
v��t ng��ng thích h�p t��ng t� ph�n qu�n lý môi tr��ng n��c trong ao ��t. 

Ø Ki�m tra vi khu�n trong n��c:  

- ��nh k� ki�m tra m�t �� vi khu�n Vibrio spp v�i t�n su�t 1 tu�n/l�n b�ng các thi�t b� 
test nhanh trên môi tr��ng TCBS và Chrome agar. 

- N�u k�t qu� phân tích l�n h�n 1.000 cfu/ml ho�c Khu�n l�c xanh chi�m t� l� l�n h�n 
30% c�n ph�i di�t khu�n và c�y l�i vi sinh. Bên c�nh �ó, có th� áp d�ng ch�t kh� trùng Iodine 
v�i li�u 1-1,5ppm ho�c Virkon 1ppm �� ki�m soát m�t �� vi khu�n, sau �ó 24 gi� c�y l�i vi 
sinh. 

Ø Ki�m tra màu n��c: 

Ki�m soát ngu�n t�o có h�i, th� hi�n màu n��c x�u trong ao, nh�: màu ��, s�m �en do 

t�o giáp, t�o m�t; màu xanh ��m do t�o lam, ... C�n ph�i theo dõi s� thay ��i c�a màu n��c và 
nên duy trì b� sung vi sinh ch�t l��ng t�t nh� các nhóm Bacillus spp và nhóm Rhodobacter 
spp �� t�ng c��ng x� lý mùn bã h�u c�, li�u l��ng nên c�n c� theo th�i gian nuôi và sinh kh�i 
tôm c�ng nh� m�c �� ô nhi�m n��c mà t�ng gi�m cho phù h�p.  

Ø B� sung n��c và thay n��c: 

L��ng n��c c�p nên b� sung t� 10-30% trong giai �o�n tôm d��i 2 tháng tu�i. Giai 
�o�n tôm l�n trên 2 tháng tu�i, l��ng n��c thay ho�c b� sung thêm tùy thu�c vào m�c �� cho 
tôm �n và có th� lên ��n 50%/ngày. Do �ó, c�n  ch� ��ng k� ho�ch d� tr� n��c t� ngu�n ao 
x� lý c�p �� s�n sàng c�p cho ao nuôi. 

Ø Ao/b� ��ng s�c khí 24h/ngày �� ��m b�o oxy giúp tôm kh�e. 
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v Cho �n và ki�m soát th�c �n: 

Khi tôm chuy�n sang ao th��ng ph�m lúc này vi�c qu�n lý th�c �n d�a vào tr�ng l��ng 
thân và t� l� s�ng c�a tôm. S�c �n hàng ngày thông qua sàng �n �� �i�u ch�nh l��ng th�c �n. 
Qu�n lý th�c �n tham kh�o t��ng t� nh� ph�n qu�n lý th�c �n trong ao ��t. 

v Qu�n lý s�c kh�e tôm: 

Các gi�i pháp ki�m soát t��ng t� ph�n qu�n lý s�c kh�e tôm trong ao ��t. 

 

4.3.6. QU�N LÝ N��C TH�I VÀ CH�T TH�I 

- N��c th�i t� ho�t ��ng xi-phông ���c ��a v�  ao/kênh l�ng th�i có th� cá  �n l�c, 

nh�: cá rô phi, cá m�ng, ... ho�c tr�ng các lo�i cây c� th�y sinh �� x� lý n��c th�i tr��c khi 
��a ra môi tr��ng bên ngoài. 

- N��c th�i t� nuôi tôm tr��c khi th�i ra môi tr��ng xung quanh ph�i ���c x� lý ��m 
b�o ��t tiêu chu�n khi x� ra môi tr��ng bên ngoài. Th�c hi�n x� th�i ��t chu�n theo tiêu chu�n 
quy ��nh c�a B� Tài Nguyên và Môi Tr��ng. 

- ��i v�i ch�t th�i phân tôm, th�c �n d� th�a,… ���c xi-phông ��a vào khu ch�a bùn; 
v� tôm ���c thu gom và ph�i có n�i �� x� lý ho�c làm th�c �n cho v�t nuôi, phân bón cho cây 
tr�ng. 

- Bùn th�i trong quá trình nuôi ph�i thu gom, �� �úng n�i quy ��nh và x� lý tránh gây 
ô nhi�m cho vùng nuôi.  

-  Rác th�i trong sinh ho�t, bao bì c�a các s�n ph�m s� d�ng trong c� s� nuôi ph�i 
���c thu gom cho vào thùng ch�a có n�p ��y. Thùng ch�a không ���c ��t trên b� ao nuôi,  ao 

ch�a và ao l�ng. 

 

4.3.7. CÁC GI�I PHÁP PHÒNG VÀ TR� B�NH TH��NG G�P 

4.3.7.1. B�nh ho�i t� gan t�y c�p tính (AHPND) 

a) Tri�u ch�ng/d�u hi�u b�nh 

- Giai �o�n ��u, tri�u ch�ng c�a b�nh ch�a rõ ràng. 

- Tôm ch�m l�n, l� ��, b� �n, t�p mé và ch�t � �áy ao nuôi. 

  - Giai �o�n ti�p theo, tôm b�nh có hi�n t��ng v� m�m, màu s�c c� th� bi�n ��i, gan t�y 

m�m nh�n, s�ng to ho�c b� teo l�i. 

b) Bi�n pháp phòng b�nh 

- Cày và ph�i khô �áy ao ít nh�t 2-3 tu�n (b� l�p ��t c�a v� nuôi tr��c 10-15cm) 

- C�p n��c, x� lý n��c theo �úng yêu c�u (Chlorine 30 ppm).  

- Duy trì hàm l��ng oxy hoàn tan (DO) >5mg/l. T�m soát m�t �� Vibrio spp t�ng s� 
trong su�t v� nuôi, ��t bi�t giai �o�n 2 tháng nuôi ��u tiên.  

- Th� gi�ng kh�e m�nh t� các tr�i gi�ng có uy tín và ch�t l��ng, c�n chú ý ki�m tra tình 
tr�ng s�c kh�e, m�t �� th� v�a ph�i.  
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- Xi-phông �áy ao ��a các ch�t h�u c� d� th�a ra kh�i môi tr��ng. 

- Ki�m soát vi�c cho tôm �n trong tháng nuôi ��u tiên có ý ngh�a r�t l�n. Gi�m cho tôm 
�n khi nhi�t �� th�p <240C hay >320C. Tránh cho �n d� th�a làm t�o n� hoa gây bi�n ��ng pH 
và hàm l��ng oxy hòa tan trong ao nuôi. 

- S� d�ng các ch�t kháng khu�n, Acid h�u c� k�t h�p v�i các ch�t làm t�ng s�c �� 
kháng. 

- S� d�ng ch� ph�m vi sinh có kh� n�ng ��i kháng, khai thác t�t h� vi sinh v�t n�i t�i 
trong ao nuôi k�t h�p vi�c qu�n lý t�o h�p lý. 

- Vi�c ng�t v� hay nuôi ghép cá rô phi (nuôi riêng) có th� làm t�ng hi�u qu�. 

- Tr��ng h�p khi th�y bi�u hi�n x�u trên gan t�y thì t�ng li�u s� d�ng ch�t kháng khu�n 
và ch�t kích thích mi�n d�ch g�p 2-3 l�n.  

- S� d�ng thu�c/kháng sinh h�p lý, v�i li�u trình s� d�ng t� 7-10 ngày sau �ó tùy thu�c 
vào tình tr�ng s�c kh�e tôm mà quy�t ��nh dùng ti�p hay không. 

4.3.7.2. B�nh ��m tr�ng (WSD) 

a) Tri�u ch�ng/d�u hi�u b�nh 

- Tôm có th� b� chuy�n sang màu h�ng ��, kh� n�ng tiêu th� th�c �n gi�m rõ ràng. 

- C� th� tôm xu�t hi�n các ��m tr�ng tròn d��i v�, t�p trung ch� y�u � giáp ��u ng�c 
và ��t b�ng cu�i cùng. 

- B�i l� �� trên m�t n��c và t�p vào b�. Hi�n t��ng tôm ch�t x�y ra ngay sau các bi�u 
hi�n �ó, t� l� ch�t cao, có th� t� 90-100% trong vòng 3-7 ngày. 

b) Bi�n pháp phòng b�nh 

- Ao nuôi ph�i ��m b�o an toàn sinh h�c thông qua qu�n lý các v�t d�ng riêng, ng��i 
ch�m sóc c�ng ��m b�o v�n �� v� sinh và l�u ý ��n lây lan b�nh gi�a các ao.  

- Trong vùng có d�ch b�nh ��m tr�ng, n��c ���c l�y vào ao nuôi ph�i qua ao l�ng và 
�ã ���c x� lý k�. Ao nuôi c�n có rào ch�n cua còng ho�c l��i ch�n chim, cò. 

- C�i t�o ao ban ��u ph�i di�t các v�t ch� trung gian (các loài tôm t� nhiên: tôm th�, 
tôm b�c, tôm ��t; cua, còng và k� c� giun nhi�u t�). 

- C�n xét nghi�m tôm b� m� và tôm gi�ng không mang virus gây b�nh ��m tr�ng c�ng 

nh� các m�m b�nh quan tr�ng khác nh�m ng�n c�n y�u t� r�i ro ngay t� ��u. 

- Trong quá trình nuôi c�n qu�n lý t�t môi tr��ng ao nuôi, tránh hi�n t��ng bi�n ��ng 
l�n và ��t ng�t c�a các y�u t� môi tr��ng ao nuôi t�o �i�u ki�n thu�n l�i cho b�nh ��m tr�ng 
bùng phát. 

- ��nh k� x� lý ao nuôi b�ng ch� ph�m sinh h�c. T�ng c��ng dinh d��ng trong kh�u 
ph�n �n (t�ng c��ng s�c �� kháng b�ng vitamin C và ch�t kích thích mi�n d�ch). 

- M�t s� nghiên c�u cho th�y s� d�ng di�p h� châu, các dòng n�m men bi�u hi�n gene 
protein v� c�a virus gây b�nh ��m tr�ng tr�n vào th�c �n có hi�u qu� ph�n nào trong phòng 
b�nh ��m tr�ng. Theo nghiên c�u c�a Karen và ctv. (2014) vi�c tr�n mannan oligosaccharide 
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(MOS) và �-glucan vào th�c �n v�i li�u 0,2% giúp ng�a b�nh ��m tr�ng và gi�m h� s� chuy�n 

��i th�c �n (FCR). 

4.3.7.3. B�nh phân tr�ng (WFD) 

a) Tri�u ch�ng/d�u hi�u b�nh 

Khi tôm b� b�nh, ki�m tra sàn/nhá/vó s� th�y phân tôm màu tr�ng trên sàn �n ho�c n�i 
trên m�t n��c d�c b� ao, góc ao (cu�i h��ng qu�t n��c, cu�i h��ng gió). Tôm b� phân tr�ng 
s� gi�m �n ho�c �n không t�ng theo tu�i. Ki�m tra tôm s� th�y ru�t tôm không ��y th�c �n, có 

nh�ng ��m màu vàng cát � ph�n cu�i ru�t. Tôm b� �p, v� m�ng, teo nh� d�n và ch�m l�n. 

b) Bi�n pháp phòng b�nh 

- C�i t�o ao s�ch và n�o vét các ch�t d� ra kh�i ao, ph�i �áy ao k�. 

- Di�t khu�n trong ao, n��c và v�t ch� trung gian. 

- Qu�n lý ch�t không có các loài nghêu, sò h�n và giun nhi�u t� có m�t trong ao nuôi.  

- Ki�m tra ch�t ch� các thông s� môi tr��ng nh� pH, nhi�t ��, màu n��c,… và t�ng 
c��ng qu�t n��c. 

- Thay n��c 50% khi tôm có d�u hi�u b�nh. 

- Ki�m soát h�n ch� t�o phát tri�n quá m�c, tránh t�o tàn ��ng lo�t. 

- B� sung ��nh k� men vi sinh, acid h�u c� �� gi�m vi khu�n gây b�nh ���ng ru�t tôm. 

- B� sung các ch�t làm t�ng c��ng s�c �� kháng cho tôm nh� vitamin C, �-glucan 

- Có th� s� d�ng ch�t kháng khu�n nh� t�i, ch�t chi�t xu�t t� th�o d��c. Trong nghiên 
c�u c�a Chaweepack và ctv. (2015) cho th�y tr�n ch�t chi�t xu�t t� c� ri�ng vào th�c �n có 
kh� n�ng ng�a b�nh phân tr�ng và ho�i t� gan t�y c�p tính. Tr��ng h�p c�n thi�t có th� can 

thi�p b�ng thu�c/kháng sinh nh�ng c�n chú ý ��n lo�i thu�c/kháng sinh h�p lý, hi�n t��ng 
kháng thu�c và d� l��ng trong tôm. 

- Th��ng xuyên ki�m tra t�ng tr��ng tôm, n�u phát hi�n d�u hi�u tôm ch�m t�ng tr��ng 
kéo dài, nên ki�m tra EHP. Thu ho�ch khi tôm ch�m t�ng tr��ng kéo dài. 

4.3.7.4. B�nh vi bào t� trùng (EHP) 

a) Tri�u ch�ng/d�u hi�u b�nh 

- Tôm phát hi�n nhi�m vi bào t� trùng microsporidian giai �o�n 15-20 ngày sau khi th� 

gi�ng vào ao nuôi. S� l��ng tôm nhi�m b�nh quan sát ngày càng t�ng ��n giai �o�n 60 ngày 
tu�i. � giai �o�n sau, t� l� nhi�m b�nh th�p d�n. 

- Tôm b�nh xác ��nh qua d�u hi�u bi�n ��i màu s�c c� th�t sang d�ng tr�ng s�a ho�c 
m� ��c. Khi tôm l�n d�u hi�u này d� dàng quan sát h�n, ��c bi�t � ph�n l�ng t� gan t�y ��n 
ph�n gi�a thân. Tuy nhiên, vài con c�ng b� ��c c� � ph�n ��t cu�i c� th�. 

- Tôm nhi�m vi bào t� trùng th��ng m�m v�, �p thân, ch�m l�n. Nh�ng con nhi�m vi 

bào t� trùng ch�t d�n vì c� quan gan t�y, d� dày và c� l�ng b�ng b� h� t�n nghiêm tr�ng làm 
suy gi�m ch�c n�ng sinh lý bình th��ng c�a tôm. 

b) Bi�n pháp phòng b�nh 

- Ch�n gi�ng s�ch b�nh không b� nhi�m EHP b�ng ph��ng pháp PCR. 
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- ��i v�i các ao �ã b� nhi�m EHP ��c bi�t là ao ��t, �áy ao nuôi c�n ���c cày x�i 

kho�ng 10-12 cm, sau �ó bón vôi nung CaO (>6 t�n/ha) kh�p �áy ao. Sau �ó, ao nuôi c�n ���c 
ph�i khô kho�ng 1 tu�n tr��c khi l�y n��c vào ao nuôi. Nghiên c�u cho th�y Calcium 
hypochlorite � n�ng �� 18ppm th��ng ���c s� d�ng �� di�t v�t mang trong ao và x� lý n��c 
tr��c khi th� tôm s� làm gi�m �áng k� s� lây lan c�a vi bào t� trùng x� lý n��c. 

- ��i v�i ao �áy b�t có th� kh� trùng b�t b�ng các lo�i thu�c, nh�: NaOH, thu�c t�y, 

KMnO4, formalin.  

- Th��ng xuyên ki�m tra t�ng tr��ng tôm, n�u phát hi�n d�u hi�u tôm ch�m t�ng tr��ng 
kéo dài, nên ki�m tra EHP. 

 

4.3.8. THU HO�CH 

- Th�i gian nuôi tôm th� thâm canh th��ng t� 90-110 ngày. Thu ho�ch có hi�u qu� kinh 
t� khi kh�i l��ng tôm 16-30gram/con.  

- Tùy thu�c vào giá c� th� tr��ng và tính hi�u qu� kinh t�, ch�ng h�n: các ao b�t th� m�t 
�� 200 con/m2, khi tôm nuôi v� size 10-14gram/con, ng��i nuôi có th� sang tôm sang ao m�i 
�� nuôi ti�p t�c v� size 30-40gram/con �� có th� bán giá cao h�n. Vi�c san th�a �� ��m b�o 
gi�m t� l� hao h�t, ph�n k� thu�t sang ao t��ng t�  ph�n ao ��ng.  

- C�n theo dõi k� chu k� l�t xác c�a tôm, �� ��nh ngày thu ho�ch ���c hi�u qu�, t�t 
nh�t là sau khi tôm l�t xác 3-5 ngày, lúc này v� tôm c�ng th�t ch�c kh�i l��ng t�ng.  

- Không s� d�ng thu�c/kháng sinh tr��c khi thu ho�ch t�i thi�u 15 ngày. 

 

-//-  


