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TÓM TẮT

Các thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng sống sót của tôm thẻ chân trắng giai đoạn PL12 khi được thuần hóa
từ độ mặn 15 ppt xuống độ mặn 0 ppt và theo dõi quá trình tăng trưởng của tôm sau thuần hóa trong ao nuôi nước
ngọt vào mùa đông tại Hưng Yên. Thử nghiệm thuần hóa tôm được thực hiện 3 đợt, mỗi đợt sử dụng 4 bể tròn thể
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tích 10,5 m , số lượng tôm thuần hóa từ 62-69 vạn/đợt (15-16 vạn/bể) với mức hạ mặn 2 ppt/ngày. Thử nghiệm nuôi
2
2
thương phẩm tôm sau thuần ngọt qua đông trong 3 ao đất (3.000-3.600 m ), mật độ thả 62-67 con/m , dùng thức ăn
công nghiệp 30% CP trong thời gian nuôi 18 tuần (126 ngày). Kết quả cho thấy tôm thẻ chân trắng sống sót tốt khi
được thuần hóa vào nước ngọt 0 ppt, tỷ lệ sống đạt trên 94% ở cả 3 đợt. Khi nuôi tôm qua đông trong ao nước ngọt,
tốc độ sinh trưởng đạt 0,79  0,05 g/tuần, tôm đạt kích cỡ 14,28  0,58 g/con sau 18 tuần nuôi. Tỷ lệ sống đạt
2
83,3  2,2% và hệ số thức ăn (FCR) ở mức 1,35  0,15. Hiệu quả kinh tế trung bình đạt 88,7 triệu đồng/1.000 m sau
thời gian 4 tháng nuôi mùa đông. Như vậy, tôm thẻ chân trắng có thể sống sót và tăng trưởng tốt khi được nuôi trong
ao nước ngọt với điều kiện mùa đông ở miền Bắc Việt Nam.
Từ khóa: Tôm thẻ chân trắng, thuần hóa, nuôi thương phẩm.

Freshwater Acclimation and Grow-Out Stages
of the Acclimated White-Leg Shrimp (Litopenaeus vannamei) Cultured
in Freshwater Ponds during Winter Season in Hung Yen Province
ABSTRACT
The trials were conducted to evaluate the survival of white-leg shrimp postlarvae (PL12) acclimatized from 15
ppt salinity to freshwater and to determine the growth performance of the acclimatized shrimp cultured in freshwater
ponds during winter season in Hung Yen. Three batches of freshwater acclimatization were carried out, each with
3
four 10.5 m circular tanks placed outdoor under roof and from 620,000-690,000 PL (150,000-160,000 PL/tank). The
salinity reduction rate of 2 ppt per day was set for all trials. The grow-out trial was performed in three earthen ponds
2
2
(3,000-3,600 m ) with stocking density of 62-67 PL/m and pelleted feed (30% CP) for a 18 week-culture period (126
days). High survival rates of acclimatization were found (above 94%) in all of the three batches. The acclimatized
shrimp cultured in freshwater ponds during winter showed good growth rate ( 0.79  0.05 g/week); the shrimp
reached the size of 14.28  0.58 g/ind after 18 weeks. The survival rates and FCR values at the end of culture period
were 83.3  2.2% and 1.35  0.15, respectively. The economic benefit of the grow-out stage was VND 88.7 million
2
/1000 m after 4 winter months of culture. The study indicated that white-leg shrimp can be cultured in freshwater
ponds during winter with high survival and growth rate in Northern areas of Vietnam.
Keywords: White-leg shrimp, freshwater acclimization, grow-out.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tôm thẻ chân trắng được du nhập vào Việt
Nam từ những năm 2000 và được nuôi rộng rãi
ở nhiều địa phương trong cả nước từ năm 2008.
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Đến nay diện tích và sản lượng nuôi tôm thẻ
chân trắng đang ngày càng tăng lên, thay thế
một phần diện tích nuôi tôm sú và các đối tượng
truyền thống khác kém hiệu quả (VASEP,
2013). Tôm thẻ chân trắng cho thấy có nhiều ưu

Kim Văn Vạn, Đoàn Thị Nhinh

điểm như: tốc độ sinh trưởng nhanh, có khả
năng nuôi với mật độ rất cao và nguy cơ bùng
phát dịch bệnh thấp (Babu et al., 2014). Hơn
nữa tôm thẻ chân trắng là loài rộng muối, có
khả năng sống sót ở khoảng độ mặn rất rộng
(0,5-45 ppt) (Menz & Blake, 1980; Bray et, al,.
1994). Một số nghiên cứu còn cho thấy có thể
nuôi tôm thẻ chân trắng trong nước ngọt (độ
mặn dưới 0,5 ppt) (Araneda et al., 2008; CuvinAralar et al., 2009), tuy nhiên độ mặn phù hợp
nhất cho sinh trưởng của tôm là 15-25 ppt. Tôm
thẻ chân trắng cũng là một loài rộng nhiệt, có
thể sống sót trong khoảng nhiệt độ từ 12-33C,
nhưng khoảng nhiệt độ phù hợp là từ 23-30C
(Rosenbery, 2002). Ngoài ra, loài tôm này có
nhu cầu protein và hệ số chuyển hóa thức ăn
(FCR) thấp hơn so với tôm sú (Babu et al.,
2014). Trên thế giới và tại Việt Nam, tôm thẻ
chân trắng thường được nuôi ở các khu vực ven
biển nơi có độ mặn từ 15-30 ppt.
Một trong những trở ngại khi nuôi tôm thẻ
chân trắng trong nước lợ là dịch bệnh bùng phát
thường xuyên, đặc biệt là bệnh hoại tử gan tụy
cấp (EMS) và các bệnh liên quan đến vi khuẩn
Vibrio spp. Các nhóm bệnh này thường xảy ra
nhiều hơn khi nuôi ở độ mặn cao và ít gặp hơn
khi nuôi ở độ mặn thấp (VASEP, 2013).
Các tỉnh khu vực miền Bắc Việt Nam có
tiềm năng lớn cho phát triển nuôi trồng thủy
sản nước ngọt. Tuy nhiên, hoạt động nuôi vẫn
tập trung vào một số đối tượng nuôi truyền
thống như cá mè, trôi, trắm, chép (Tạp chí Thủy
sản, 2018). Ngoài ra, miền Bắc có mùa đông dài
và lạnh cũng là một trong những hạn chế sự
phát triển của ngành thủy sản. Các hệ thống ao
nuôi thường ngừng sản xuất trong thời gian
mùa đông, trong khi thời điểm mùa xuân và đầu
hè các sản phẩm thủy sản thường có giá bán cao
hơn các thời điểm khác.
Đa dạng hóa đối tượng nuôi là một trong
những giải pháp để khai thác tiềm năng phát
triển nuôi thủy sản nước ngọt khu vực này với
mục tiêu tìm kiếm và phát triển nuôi các đối
tượng nuôi mới có giá trị kinh tế và thị trường
tiêu thụ ổn định, đặc biệt hướng tới các đối tượng
có khả năng chịu lạnh hoặc chịu nhiệt tốt (Tạp

chí Thủy sản, 2018). Dựa vào các tiêu chí trên,
tôm thẻ chân trắng là một lựa chọn phù hợp để
thử nghiệm nuôi trong nước ngọt. Đã có một số
báo cáo nghiên cứu thuần hóa và nuôi đối tượng
này trong nước ngọt trên thế giới, tuy nhiên chưa
có các thử nghiệm với quy mô sản xuất trong
điều kiện khí hậu mùa đông khu vực miền Bắc
Việt Nam. Do đó, nghiên cứu được thực hiện
nhằm đánh giá khả năng thuần hóa và nuôi
thương phẩm qua đông tôm thẻ chân trắng tại
tỉnh Hưng Yên, một khu vực mang đặc trưng khí
hậu miền Bắc. Kết quả của đề tài sẽ là cơ sở để
đánh giá khả năng mở rộng hoạt động nuôi đối
tượng này trong môi trường nước ngọt.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Thử nghiệm thuần hóa tôm chân trắng
Tôm thẻ chân trắng giai đoạn PL12 có
nguồn gốc từ trại sản xuất giống tư nhân khu
vực Bình Thuận được sử dụng trong thử
nghiệm. Tôm giống khi đưa về thử nghiệm đã
được thuần hóa từ độ mặn 15 ppt xuống 0 ppt.
Thuần hóa tôm trong các bể xi măng hình
trụ (d = 3 m, h = 1,5 m, V = 10,5 m3), bên trong
bể được lát gạch men để hạn chế rêu bám và dễ
vệ sinh, khử trùng. Bể được trang bị hệ thống
siphon đáy, hệ thống bơm nước tuần hoàn và hệ
thống sục khí sử dụng đá sục khí.
Nguồn nước sử dụng cho quá trình thuần
hóa được lấy từ ao nuôi cá rô phi đã được khử
trùng và gây màu nước để tạo nguồn thức ăn tự
nhiên cho tôm trong quá trình thuần hóa. Trước
khi thả tôm từ 1-2 tiếng, nước ao được bơm vào
bể và bổ sung muối hạt để tạo độ mặn trong bể
lên 15 ppt, tương đương độ mặn lưu giữ và vận
chuyển tôm giống khi nhập về.
Quá trình thuần hóa được thực hiện theo 3
đợt; mỗi đợt sử dụng 4 bể; số lượng tôm thuần
hóa mỗi đợt từ 62-69 vạn con, tương đương với
mật độ 14,5-16,5 con/L. Sau khi tôm được vận
chuyển về trại, các túi đựng tôm giống được đưa
vào bể thuần hóa khoảng 30 phút để cân bằng
nhiệt độ trước khi thả tôm vào bể. Độ mặn trong
nước ương được giảm với mức 2 ppt/ngày đêm
đến 0 ppt bằng cách hàng ngày siphon đáy, thay
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Thử nghiệm thuần hóa và nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) qua đông trong ao nuôi
nước ngọt tại Hưng Yên

một phần nước trong bể và thêm một lượng nước
ngọt từ ao nuôi vừa đủ để đảm bảo mức độ giảm
mặn đặt ra. Trong quá trình thuần hóa, tôm
được cho ăn 4 lần/ngày vào lúc 6, 11, 16 và 21 h
bằng thức ăn cho tôm có độ đạm 40% kết hợp với
nguồn sinh vật phù du từ ao nuôi.
Tiến hành đo các yếu tố môi trường như
nhiệt độ (sử dụng nhiệt kế), pH, DO (sử dụng
test Sera) vào 6h sáng và 14 h chiều. Các yếu tố
NH3, NO2- được đo 2 ngày/lần bằng test Sera.
Sau khi kết thúc mỗi đợt thuần hóa (sau 78 ngày), toàn bộ tôm trong bể được thu để tính
tỷ lệ sống; lấy mẫu ngẫu nhiên 30 con tôm/bể để
cân khối lượng và đo chiều dài.

kiểm tra 1 lần/tuần sử dụng test sera (Đức). Độ
kiềm được kiểm tra hàng ngày bằng test nhanh
Sera để kịp thời điều chỉnh bằng cách bổ
sung Dolomit.
Công thức tính các chỉ tiêu tăng trưởng:
Tỷ lệ sống:
Số tôm thu được
khi thu hoạch
× 100
SR (%) =
Số tôm thả ban đầu
Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối:
ADGw (g/tuần) =

Wc - Wđ
T (tuần)

Tốc độ tăng trưởng tương đối:
2.2. Thử nghiệm nuôi tôm chân trắng trong
nước ngọt qua đông

SGRw (%) =

Thử nghiệm được tiến hành ở 3 ao nuôi có
diện tích từ 3.000-3.600 m2, độ sâu (mực nước
trong ao nuôi) 1,7-2 m. Các ao nuôi là ao đất và
được kè bờ xung quanh bằng bê tông. Mỗi ao
nuôi được lắp 2 dàn quạt nước 4 cánh để cung
cấp thêm oxy cho ao trong trường hợp cần thiết.

Trong đó:

Tôm giống PL12 sau khi trải qua quá trình
thuần hóa vào nước ngọt (giai đoạn PL20) được
đưa vào thử nghiệm nuôi trong ao với mật độ
thả từ 62-67 con/m2. Thức ăn sử dụng trong thử
nghiệm có độ đạm 30%. Hàng ngày tiến hành
cho tôm ăn 2-4 lần tùy thuộc vào nhiệt độ môi
trường. Lượng thức ăn tiêu thụ sau mỗi lần cho
ăn được kiểm tra bằng sàng cho ăn để điều
chỉnh lượng thức ăn trong ngày.
Thử nghiệm nuôi kéo dài 18 tuần (126 ngày)
trong thời gian mùa đông năm 2017-2018 (từ
tháng 12/2017 đến hết tháng 4/2018). Quá trình
tăng trưởng khối lượng tôm nuôi được theo dõi
hàng tuần bằng cách bắt ngẫu nhiên 30 con/ao để
kiểm tra khối lượng bằng cân kỹ thuật. Khi kết
thúc quá trình nuôi, toàn bộ tôm trong ao được
thu để ước tính tỷ lệ sống và hệ số thức ăn.
Trong suốt quá trình nuôi, tiến hành theo
dõi một số thông số môi trường như: nhiệt độ (sử
dụng nhiệt kế), pH, DO (sử dụng bộ test Sera)
được kiểm tra 2 lần/ngày vào 6 h sáng và 14 h
chiều. Hàm lượng ammonia NH3, NO2- được
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LnWc - LnWđ
× 100
T (tuần)

Wđ: Khối lượng tôm khi thả (g)
Wc: khối lượng tôm khi thu hoạch (g)
T: thời gian thí nghiệm (tuần)
Hệ số chuyển hóa thức ăn:
FCR =

Khối lượng thức ăn đã sử dụng (kg)
Khối lượng tôm tăng (kg)

Số liệu được thu thập và xử lý trên phần
mềm Excel 2010.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Thuần hóa tôm giống trong nước ngọt
3.1.1. Theo dõi môi trường trong quá trình
thuần hóa
Nhiệt độ thuần hóa trong cả 3 đợt thí
nghiệm khá ổn định, dao động trong khoảng
22,0-27,0C. Hàm lượng oxy hòa tan duy trì ở
mức trên 5 mg/L. pH và độ kiềm biến động
tương ứng từ 7,4 đến 8,1 và từ 143 đến 178
mg/L (Bảng 1). Các thông số NH3 và NO2- đều
không thấy xuất hiện trong môi trường. Như
vậy, các yếu tố môi trường trong bể thuần hóa
đều nằm trong khoảng phù hợp cho tôm sống
sót và sinh trưởng (Thái Bá Hồ và cs., 2003;
Boyd, 1998; 2002; Whetstone et al., 2002).
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Bảng 1. Biến động một số thông số môi trường trong quá trình thuần hóa tôm
Đợt thuần hóa

Nhiệt độ (C)

pH

DO (mg/L)

Độ kiềm (mg/L)

1

23,0-27,0

7,5-8,1

5,1-5,8

143-173

2

22,5-26,5

7,5-8,1

5,3-5,9

143-178

3

22,0-27,0

7,5-8,1

5,2-5,8

142-176

Bảng 2. Tỷ lệ sống và kích cỡ tôm giống sau giai đoạn thuần hóa
Đợt
thuần hóa

Số lượng tôm PL
đưa vào thuần hóa (vạn con)

Số lượng tôm PL
sau thuần hóa (vạn con)

Tỷ lệ sống
(%)

Khối lượng
(g)

Chiều dài
(mm)

1

69

64,9

94,1 ± 1,13

0,047 ± 0,007

13,32 ± 0,96

2

63,5

60,1

94,7 ± 0,85

0.049 ± 0.006

13,67 ± 0,98

3

62

58,8

94,8 ± 2,13

0,045 ± 0.008

12,95 ± 0,56

3.1.2. Tỷ lệ sống và kích cỡ tôm sau
thuần hóa
Tỷ lệ sống của tôm sau quá trình thuần hóa
đạt rất cao, trung bình đạt mức trên 94% ở cả 3
đợt thuần hóa (Bảng 2). Tôm giống khi kết thúc
quá trình thuần hóa ở giai đoạn PL20 có khối
lượng trung bình từ 0,045-0,049 g và chiều dài
đạt từ 12,95-13,67 mm. Số tôm chết xuất hiện
chủ yếu ở 1-2 ngày đầu thuần hóa có thể do các
tác động của quá trình vận chuyển.
Một số nhóm tác giả đã có báo cáo kết quả
của quá trình thuần ngọt trên tôm thẻ chân
trắng, tuy nhiên có sự khác biệt rất lớn giữa các
kết quả được đưa ra. Donald et al. (2010) đã thử
nghiệm thuần hóa tôm thẻ chân trắng ở các giai
đoạn ngày tuổi khác nhau (PL10-PL20) từ độ
mặn 23 ppt xuống các mức độ mặn 0, 1, 2, 4, 8
và 12 ppt. Kết quả thử nghiệm cho thấy tỷ lệ
sống của tôm khi được hạ độ mặn xuống đến 0
ppt đều rất thấp hoặc hầu như không có tôm
sống sót khi đạt đến độ mặn này. Tuy nhiên,
Hector et al. (2010) khi tiến hành thuần hóa
tôm PL20 từ độ mặn 30 ppt vào môi trường nước
ngọt 0 ppt đã báo cáo kết quả tỷ lệ sống của tôm
giống từ 75-87% khi thời gian thuần hóa tăng từ
40-100 h. Như vậy, tỷ lệ sống của tôm sau
thuần hóa đạt được trong nghiên cứu hiện tại ở
mức cao hơn so với một số nghiên cứu trước. Sự
khác nhau về kết quả thử nghiệm có thể do sự
khác biệt về độ mặn ban đầu của các lô tôm thí
nghiệm (15 ppt so với 23 ppt và 30 ppt) và tốc độ

hạ mặn giữa các thử nghiệm (1-4 ppt/h so với
30 ppt/48-100 h và 2 ppt/24 h) và đặc biệt là
ngày tuổi của tôm chân trắng khi hạ độ mặn
(PL12 hay PL20).
Về mặt kích cỡ tôm sau thuần hóa, theo
Ana et al. (2014), kích cỡ tôm thẻ chân trắng
giai đoạn PL18-PL20 trong khoảng 0,0450,063g và chiều dài trong khoảng 13-15 mm.
Như vậy, kích cỡ tôm đạt được sau thuần hóa
phù hợp với độ tuổi hay tôm giống phát triển ở
mức bình thường so với kích cỡ tôm giống chuẩn
nhờ được cho ăn kết hợp thức ăn công nghiệp (độ
đạm 40%) và nguồn sinh vật phù du tự nhiên,
đa dạng từ nước ao nuôi cá rô phi đã được gây
màu tốt.
3.2. Nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng
trong nước ngọt vụ đông
3.2.1. Biến động một số yếu tố môi trường
trong quá trình nuôi
Nhiệt độ môi trường nuôi có sự biến động lớn
theo tháng (Hình 1). Trong tháng nuôi đầu tiên,
nhiệt độ môi trường nước trung bình trong ngày
khá thấp, dao động trong khoảng 18,5-19,5C với
ngưỡng thấp nhất ở mức 18C vào buổi sáng.
Tháng nuôi thứ 2 (từ tuần 5 tới tuần 8), tiếp tục
là giai đoạn nhiệt độ thấp, tuy nhiệt độ trung
bình toàn giai đoạn cao hơn tháng nuôi đầu tiên,
đạt mức 20,0C, với điểm nhiệt thấp nhất buổi
sáng và cao nhất buổi chiều tương ứng là 18,3 và
21,5C. Từ tháng nuôi thứ 3 đến hết khi thu
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hoạch (từ tuần 9 đến tuần 18), nhiệt độ môi
trường nuôi có xu hướng tăng đều, đạt 23,6C ở
tuần 12 và tới tuần thứ 13 nhiệt độ môi trường
nuôi mới tiệm cận mức 25C (đạt 24,9C). Sau
giai đoạn này, mức nhiệt tiếp tục tăng với mức
cao nhất ở tuần nuôi thứ 18, đạt 27,7C, dao động
sáng-chiều trong khoảng 27,3-28,1C.

chỉ đạt được vào cuối giai đoạn nuôi, từ tuần
nuôi thứ 13.
Trong suốt quá trình nuôi pH dao động
trong khoảng 7,4-8,6, với mức trung bình đạt
7,9. Hàm lượng oxy hòa tan trong toàn giai đoạn
nuôi đều khá cao, đạt từ 4,3-6,0 mg/L. Mức DO
được duy trì cao liên tục trong ngày do môi
trường nuôi có nhiệt độ thấp, tăng khả năng hòa
tan của oxy không khí vào nước (Boyd, 1998).
Ngoài ra, ao nuôi cũng được hỗ trợ bởi hệ thống
quạt nước trong trường hợp hàm lượng oxy hòa
tan xuống thấp.

Sự biến động của nhiệt độ môi trường nước
ao nuôi tôm tương ứng với mức biến động của
nhiệt độ môi trường không khí. Trong khoảng
thời gian này, nhiệt độ không khí trung bình
trong ngày thấp nhất là 14,0C và cao nhất đạt
30C. Như vậy, so với nhiệt độ không khí, mức
biến động nhiệt độ môi trường nước là nhỏ hơn
(từ 18-28C). Khả năng ổn định nhiệt độ ao nuôi
so với nhiệt độ không khí là nhờ ao nuôi có mực
nước cao khoảng >1,5 m được duy trì trong suốt
quá trình nuôi. Theo Thái Bá Hồ và cs. (2003),
nhiệt độ phù hợp nhất cho sự sinh trưởng của
tôm thẻ chân trắng là 25-32C và theo Kumlu et
al. (2010) để tôm sống sót được trong ao nuôi,
mức nhiệt phải trên 12C. Như vậy, mức nhiệt
trong ao nuôi luôn đảm bảo cho sự sống sót của
tôm nhưng mức nhiệt phù hợp cho sinh trưởng

Độ kiềm được duy trì trong khoảng 144 đến
198 mg/L, với mức trung bình đạt 164,4 mg/L.
Độ kiềm trong ao nuôi tôm đã được duy trì ở
mức cao bằng việc bổ sung vôi Dolomit. Nguồn
nước trong các ao nuôi cũng được đảo và ít thay
nước để đảm bảo ổn định độ kiềm. Các thông số
gây độc cho tôm như NH3 và NO2- đều ở mức
thấp trong suốt quá trình nuôi do mật độ nuôi
vừa phải và mực nước trong ao lớn. Như vậy,
ngoài nhiệt độ, các thông số môi trường khác
đều ở mức phù hợp cho quá trình sinh trưởng
của tôm trong suốt thời gian thử nghiệm.
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Hình 1. Biến động nhiệt độ nước trong quá trình nuôi
Bảng 3. Biến động một số thông số môi trường trong thời gian nuôi thử nghiệm
pH

Độ kiềm (mg/L)

DO (mg/L)

NO2- (mg/L)

NH3 (mg/L)

TB

7,92 ± 0,24

164,4 ± 15,2

4,95 ± 0,36

0,08 ± 0,23

0,14 ± 0,35

Min

7,4

144

4,3

0

0

Max

8,6

198

6,0

0,2

0,17

Thông số môi trường
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Bảng 4. Tăng trưởng, tỷ lệ sống và hệ số chuyển hóa thức ăn nuôi tôm
Chỉ tiêu

W18w (g/con)

SGR (%/tuần)

ADR (g/tuần)

SR (%)

FCR

Giá trị

14,28  0,58

34,3  1,8

0,79  0,05

80,3  3,2

1,35  0,15

3.2.2. Tăng trưởng của tôm nuôi
Tốc độ tăng trưởng tương đối và tuyệt đối về
khối lượng của tôm trung bình trong toàn giai
đoạn nuôi tương ứng đạt 34,3%/tuần và 0,79
g/tuần. Khối lượng tôm trung bình đạt 14,28
g/con (khoảng 70 con/kg) sau 18 tuần nuôi
(126 ngày).
Kết quả thử nghiệm cho thấy, tôm thẻ chân
trắng có thể được nuôi trong nước ngọt qua đông
khi được thuần hóa phù hợp trong thời gian
nuôi khoảng 18 tuần để đạt được kích cỡ thương
phẩm. Khi so sánh kết quả với các nghiên cứu
trước đó, tốc độ sinh trưởng của tôm nuôi đạt
được trong nghiên cứu hiện tại thấp hơn so với
khi được nuôi vào mùa hè ở môi trường nước
mặn, lợ hoặc môi trường có độ mặn thấp. Davis
& Arnold (1998) báo cáo tốc độ tăng trưởng của
tôm thẻ chân trắng khi nuôi trong ao đất ở độ
mặn 30ppt đạt trung bình 0,95 g/tuần trong khi
mức tăng trưởng chỉ đạt 0,50 g/con/tuần khi
được nuôi ở cùng độ mặn trong hệ thống bể nuôi
như báo cáo của McGraw et al., (2004). Đối với
thử nghiệm nuôi trong nước lợ (từ 2-20 ppt) với
mật độ 107 và 100 con/m2, Samocha et al. (2004)
và Sowers & Tomasso (2006) đã thu được tốc độ
tăng trưởng của tôm rất cao, đạt 1,17 và 1,23
g/tuần, tương ứng. Trong thử nghiệm ương nuôi
sử dụng độ mặn thấp (0,5 ppt), Van Wyk et al.
(1999) đã thu được mức tăng trưởng của tôm đạt
0,57 g/tuần, mức tăng trưởng này gần với kết
quả đạt được trong nghiên cứu hiện tại. Tại Việt
Nam, khi theo dõi hệ thống nuôi thâm canh tôm
thẻ chân trắng trong ao lót bạt với mật độ 150
con/m2 trong môi trường 15-25 ppt, Ngô Văn
Lực (2013) đã thu được tôm đạt khối lượng 11
g/con sau 90 ngày nuôi (0,85 g/tuần). Tuy nhiên,
các so sánh cần tính đến những khác biệt hệ
thống nuôi như khối lượng tôm ban đầu, mật độ
nuôi, loại thức ăn sử dụng, hình thức và công
nghệ nuôi (trong bể, ao, biofloc hay hệ thống
tuần hoàn). Đặc biệt cần quan tâm đến nhiệt độ
trong quá trình nuôi.

Mặt khác, nhiệt độ môi trường nuôi cũng
ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng của tôm.
Theo Babu (2014), trong điều kiện ao nuôi vùng
nhiệt đới, tôm nuôi trong mùa hè cho tốc độ tăng
trưởng cao hơn so với mùa đông hoặc vụ nuôi
cuối mùa hè. Nhóm tác giả đã so sánh tốc độ
tăng trưởng của tôm khi nuôi 2 mùa: mùa hè
(24-34C) và mùa đông (22-30,5C) với mật độ
30 con/m3, độ mặn 7-14 ppt. Kết quả cho thấy
tốc độ tăng trưởng của tôm nuôi trong mùa hè
cao hơn có ý nghĩa so với khi nuôi vào mùa
đông, tôm đạt khối lượng 12 g sau 54 ngày nuôi
(1,5 g/tuần) so với mức 9,4 g (1,17 g/tuần) khi
nuôi vào mùa đông. Tuy nhiên, khi được nuôi
trong nước ngọt hoàn toàn, ở điều kiện nhiệt độ
26C trong bể 600 L, mật độ 90-180 con/m2 tốc
độ sinh trường chỉ đạt 0,38-0,33 g/tuần sau 210
ngày nuôi (Araneda, 2008).
Như vậy, so với các kết quả nghiên cứu
trước, khi được nuôi trong môi trường nước ngọt
với mức nhiệt trung bình từ 18-28C, tốc độ
tăng trưởng ở mức 0,79 g/tuần không phải là
mức quá thấp.
3.2.3. Tỷ lệ sống và hiệu quả sử dụng thức
ăn (FCR)
Sau thời gian 18 tuần nuôi, tỷ lệ sống của
tôm ở các ao nuôi thí nghiệm trung bình đạt
83,3%, tương đương hoặc cao hơn kết quả đã
được báo cáo trước. Theo Ngô Văn Lực (2013), tỷ
lệ sống của tôm thẻ chân trắng nuôi trong ao
nuôi lót bạt ở mật độ 150 con/m2 và độ mặn 1525 ppt đạt tỷ lệ sống từ 86-89% sau 90 ngày
nuôi, tương đương với mức đạt được ở nghiên
cứu hiện tại. Tuy nhiên khi ương với mật độ
thấp hơn trong ao đất 40-56 con/m2, ở độ mặn
18-25 ppt và nhiệt độ 23-30C, Parvathi (2018)
đã báo cáo tỷ lệ sống từ 71-76% sau thời gian
nuôi 110 ngày, thấp hơn so với kết quả đạt được
hiện tại. Như vậy, mức nhiệt trong nghiên cứu
không ảnh hưởng nhiều đến tỷ lệ sống của tôm
do tôm thẻ chân trắng có thể sống sót khi nhiệt
độ giảm xuống đến 15C, nhưng với tốc độ sinh
trưởng giảm (Wyban & Sweeny, 1991).
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Hình 2. Tăng trưởng về khối lượng tôm trong thời gian thử nghiệm
Bảng 5. Sơ bộ ước tính hiệu quả kinh tế nuôi thử nghiệm tôm chân trắng
trong nước ngọt vụ đông
Khối
Chi phí
Số lượng
lượng
Chi phí
Chi phí
thuốc
tôm thả
tôm
thức ăn
con giống
hóa chất
(vạn)
thu hoạch (triệu đồng)
(triệu đồng)
(triệu đồng)
(kg)

Ao
nuôi

Diện
tích
(m2)

Mật độ
(con/m2)

1

3.600

65

24

2800

110

2

2

3.300

67

22

2590

107

2

3

3.000

62

19

2200

82

2

Tổng
thu nhập
(triệu
đồng)

Tổng lợi
nhuận
(triệu
đồng)

Hiệu quả
kinh tế
(triệu đồng/1.000 m2)

26

463,5

325,5

90,4

24

427,5

294,5

89,2

20,5

364

259,8

86,6

Trung bình

Trong quá trình nuôi, sử dụng thức ăn có độ
đạm thấp (30%), hệ số thức ăn được tổng hợp
khi kết thúc quá trình nuôi. Kết quả cho thấy,
hệ số thức ăn đạt 1,35, cao hơn so với kết quả
đạt được báo cáo bởi Ngô Văn Lực (2013), hệ số
thức ăn từ 1,15-1,21 khi nuôi tôm thẻ chân
trắng thâm canh với mật độ 150 con/m2, độ mặn
15-25 ppt, sử dụng cám có độ đạm 36-42%
protein. Hệ số thức ăn cao hơn có thể do thời
gian nuôi dài so với các mô hình nuôi ở nhiệt độ
phù hợp trong nước mặn lợ. Tuy nhiên, theo
Faik & Ristiawan (2017), hệ số thức ăn đạt 1,4
khi nuôi tôm thâm canh sử dụng thức ăn có độ
đạm 30%. Như vậy, sự khác nhau về hệ số FCR
còn phụ thuộc vào loại thức ăn sử dụng giữa các
nghiên cứu.
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88,7

3.2.4. Ước tính hiệu quả kinh tế
Trong quá trình nuôi thử nghiệm, các số
liệu về chi phí con giống, thức ăn, hóa chất sử
dụng trong mỗi ao được ghi chép để ước tính chi
phí sản xuất. Các khoản chi phí khác như công
lao động, chi phí điện năng, khấu hao máy móc,
ao hồ không được đưa vào tính toán chi phí sơ
bộ. Tại thời điểm thu hoạch, giá tôm thẻ chân
trắng thương phẩm kích cỡ 70 con/kg đạt
165,000 đ/kg (giá này cao hơn 1,5 đến 2 lần giá
tôm chính vụ đợt tháng 7-8 năm 2018). Kết quả
tổng hợp cho thấy, chi phí cho thức ăn chiếm
phần lớn trong tổng chi phí cho quá trình nuôi
(từ 78-80,4%) (Bảng 5). Hiệu quả kinh tế trung
bình đạt từ 88,7 triệu đồng/1.000 m2 sau thời
gian 4 tháng nuôi mùa đông. Mức lợi nhuận này
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thấp hơn so với mô hình nuôi kết hợp tôm thẻ
chân trắng với cá diêu hồng trong ao nuôi nước
lợ (đạt 124-126 triệu đồng/1.000 m2 ao) nhưng
cao gấp từ 1,5 đến 2 lần so với mô hình nuôi đơn
tôm thẻ chân trắng trong nước lợ (Kim Văn Vạn
và Ngô Thế Ân, 2017). Mức lợi nhuận khá cao
đạt được là nhờ giá tôm thương phẩm vụ nuôi
qua đông ở mức tương đối cao so với các thời
điểm chính vụ. Đồng thời, khi nuôi trong môi
trường nước ngọt vụ đông không thấy xuất hiện
các bệnh thường gặp trên tôm như khi nuôi
trong môi trường mặn lợ làm tăng tỷ lệ sống.
Hơn nữa, quá trình nuôi giúp tận dụng diện tích
ao nuôi trong vụ đông, đảm bảo ổn định nguồn
lao động và thu nhập quanh năm cho trang trại.

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
Tôm thẻ chân trắng có thể thuần hóa vào
môi trường nước ngọt với tốc độ hạ mặn 2
ppt/ngày và nuôi thương phẩm được trong ao
nuôi nước ngọt qua đông ở khu vực phía Bắc.
Tốc độ tăng trưởng của tôm khi nuôi trong ao
nuôi nước ngọt qua đông không quá thấp, đạt
0,79 g/tuần, tôm đạt kích cỡ 70 con/kg sau 18
tuần nuôi. Hiệu quả kinh tế đạt khá cao, đạt
88,7 triệu đồng/1.000 m2. Như vậy đây là đối
tượng tiềm năng có thể đưa vào nuôi ở các vùng
nước ngọt trong vụ đông để có sản phẩm bán
vào cuối xuân hoặc đầu mùa hè.
Tuy nhiên, cần có thêm thử nghiệm nuôi
trong vụ chính mùa xuân hè để so sánh, đánh
giá quá trình tăng trưởng của tôm giữa các vụ
nuôi. Ngoài ra cũng cần có thêm các nghiên cứu
về mô hình nuôi như: tác động môi trường của
hoạt động nuôi tôm trong nước ngọt; đánh giá
chất lượng tôm thương phẩm và theo dõi sự xuất
hiện bệnh trên tôm thẻ chân trắng khi nuôi
trong nước ngọt.
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