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TÓM TẮT

Thí nghiệm thực hiện nhằm đánh giá liều lượng bổ sung chế phẩm sinh học (probiotics) trong ương tôm thẻ
chân trắng theo công nghệ biofloc lên sinh trưởng của tôm thẻ (Litopenaeus vannamei) giai đoạn tôm giống. Tôm thẻ
giống (khối lượng là 0,007 g/cá thể; chiều dài là 0,9 cm/cá thể) được ương với mật độ là 2 con/L trong bể 100 L
chứa 50 L nước biển 30‰. Probiotics được bổ sung mỗi ngày theo mỗi nghiệm thức với liều lượng 0,01 g/L (liều
khuyến cáo) và ½, 2, 3, 4 lần liều khuyến cáo so với nghiệm thức đối chứng không bổ sung probiotics. Kết quả cho
thấy sau 20 ngày ương tỉ lệ Vibrio/vi khuẩn tổng thấp hơn ở các nghiệm thức có bổ sung probiotics, tăng trưởng về
chiều dài và khối lượng của tôm có cải thiện ở tất cả các nghiệm thức có bổ sung probiotics khi kết hợp với công
nghệ biofloc, tôm ở nghiệm thức bổ sung probiotics gấp 3 lần liều khuyến cáo tốt hơn có ý nghĩa so với tôm nuôi
không có bổ sung probiotics và không áp dụng quy trình biofloc. Từ các kết quả thu được có thể đưa ra kết luận rằng
tỉ lệ Vibrio/tổng vi khuẩn giảm, sinh trưởng và tỉ lệ sống của tôm có cải thiện khi tôm ương được bổ probiotics kết
hợp với kỹ thuật biofloc.
Từ khóa: Biofloc, probiotics, tôm thẻ chân trắng, Litopenaeus vannamei.

Effect of Probiotics Addition on Vibrio and Growth
of Postlarval White-leg Shrimp (Litopenaeus vannamei) in Biofloc Nursery
ABSTRACT
This study was carried out to assess probiotics addition on Vibrio in culture medium and the growth performance
of poslarval white-leg shrimp (Litopenaeus vannamei) using biofloc technology. The postlarvae (0.007 g/ind. in weight
and 0.90 cm in length) were nursed at 2 postlarvae/l in 100 L tank containing 50 l of 30 ‰ seawater. Probiotics were
daily added at 0.01 g/l (recommended concentration) and ½, 2 times, 3 times and 4 times reccomnended
concentration compared to the control (without probiotics added). Results showed that after 20-day of culture the
ratio of Vibrio/total bacteria was lower in the probiotics addition treatment than the control. The individual length and
weight of shrimps increased in all treatments when probitic added, especially the shrimps with three-times higher
recommended concentration of probiotics significantly (P < 0.05) increased in length and weight than that in the
control treatment. The results of this study indicated that the ratio of Vibrio/total bacteria was reduced and shrimp
growth performace improved when probiotics was combined with biofloc technology.
Keywords: Probiotics, biofloc, white-leg shrimp, Litopenaeus vannamei.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nghề nuôi tôm biển với mức độ ngày càng
thâm canh đã làm cho môi trường nước bị ô
nhiễm do sử dụng nhiều loại thuốc, hóa chất
đồng thời ảnh hưởng đến chất lượng tôm sau thu.
Vì vậy, việc nghiên cứu sử dụng các tác nhân
sinh học là xu hướng tích cực góp phần ổn định
môi trường và hạn chế dịch bệnh trong ao nuôi
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thông qua mô hình nuôi kết hợp với biofloc (Apud
& cs., 1983). Theo Furtado (2011), hệ thống xử lí
chất thải là các chất lơ lửng trong nước chứa vi
khuẩn dị dưỡng chiếm ưu thế, có tiềm năng sử
dụng rất cao trong việc hạn chế thay nước và là
nguồn thức ăn cho tôm.
Ngoài việc áp dụng công nghệ biofloc để làm
sạch môi trường nước nuôi, chế phẩm sinh học
(probiotics) cũng được sử dụng để xử lý nước môi
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trường nuôi trồng thuỷ sản và cân bằng vi khuẩn
với mục đích kiểm soát dịch bệnh trong ao nuôi
(Avnimelech, 1999). Đây là một phương án tối ưu
hay còn gọi là giải pháp an toàn sinh học đang
được sử dụng khá phổ biến hiện nay. Việc sử
dụng probiotics sẽ hạn chế sử dụng hoá chất và
kháng sinh, tạo điều kiện thuận lợi để các sản
phẩm thủy sản nước ta bước vào thị trường khó
tính một cách thuận lợi mà không phải gặp rào
cản gì. Sử dụng probiotics trong nuôi trồng thủy
sản giúp cải thiện màu nước, phân huỷ các chất
hữu cơ, giúp tôm hấp thụ thức ăn tốt, giảm hệ số
tiêu thụ thức ăn, kích thích hệ miễn dịch và đề
kháng bệnh, giảm sốc khi môi trường biến đổi.
Chế phẩm vi sinh có ưu điểm hơn hẳn các loại
hoá chất và kháng sinh ở chỗ hạn chế được tối đa
độc tố gây hại cho tôm (Adel & cs., 2017). Theo
một số nghiên cứu trước đây (Rengpipat & cs.,
1998; Avnimelech, 1999; Verschuere & cs., 2000),
probiotics và biofloc thường được sử dụng riêng lẻ
trong ương tôm, nhưng probiotics thường được sử
dụng theo liều khuyến cáo, do đó chưa phát huy
hiệu quả của vi sinh vật hữu ích trong xâm thực
ban đầu với số lượng lớn đủ lấn át vi khuẩn gây
bệnh. Do đó, để tìm hiểu và nâng cao tối đa hoạt
lực của probiotics trong môi trường nuôi với kỹ
thuật biofloc lên tôm thẻ giai đoạn giống, việc
nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng bổ sung chế
phẩm sinh học lên mật số Vibrio và tăng trưởng
của tôm thẻ chân trắng giai đoạn ương là điều
cần thiết.

NT2 (Wo P; ĐC2): Không bổ sung probiotics
(Đối chứng 2).
NT3 (1/2×P): Bổ sung probiotics với 0,005 g/L
NT4 (1×P): Bổ sung probiotics (0,01 g/L)
NT5 (2×P): Bổ sung probiotics với 0,02 g/L
NT6 (3×P): Bổ sung probiotics với 0,03 g/L
NT7 (4×P): Bổ sung probiotics với 0,04 g/L
2.2. Chăm sóc quản lý
Tôm ương được cho ăn theo phần trăm khối
lượng cơ thể ở các kích cỡ khác nhau cùng với
quan sát thức ăn hằng ngày để điều chỉnh lượng
thức ăn phù hợp, cho ăn khoảng 10-15% khối
lượng thân.
Tôm được cho ăn 4 lần/ngày (7:00, 11:00,
15:00 và 19:00 giờ). Rỉ đường (38% carbon) được
bổ sung hằng ngày để đạt được tỉ lệ C/N thích
hợp (dựa vào hàm lượng TAN trong nước bể
nuôi). Soda (NaHCO3) được bổ sung 5 mg/l mỗi
ngày sau khi rỉ đường được bón vào bể để ổn
định pH nước.
Chế phẩm sinh học được bón định kì 5
ngày/lần vào buổi sáng (8:00 am), liều lượng tùy
thuộc vào từng nghiệm thức cần cho thí nghiệm.
Tôm nuôi trong điều kiện không thay nước.
2.3. Thu thập và tính toán số liệu
2.3.1. Các yếu tố môi trường

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm được bố trí với 7 nghiệm thức,
mỗi nghiệm thức có 3 lặp lại, được bố trí hoàn
toàn ngẫu nhiên với mật độ tôm thả 2 con/L.
Trong quá trình thí nghiệm duy trì tỷ lệ C/N
trong môi trường ương bằng 10, mỗi bể hình chóp
100 L chứa 50 L nước biển 30‰, được sục khí liên
tục. Probiotics được phối trộn gồm Lactobacillus
sp. 109 CFU/kg, Bacillus subtilis 109 CFU/kg,
Nitrobacter sp. 107 CFU/kg, Nitrosomonas sp. 107
CFU/kg được bổ sung vào bể nuôi theo liều lượng
khác nhau theo từng nghiệm thức như sau:
NT1 (Wo P & floc; ĐC1): Không bổ sung
probiotics và C/N (Đối chứng 1).

Nhiệt độ, độ mặn, pH sẽ được đo 2 lần/ngày
vào lúc 7:00 và 14:00 giờ. TAN (tổng đạm
amonia) được đo 3 ngày/ lần. Độ kiềm của bể
nuôi được đo 5 ngày/lần
2.3.2. Biến động mật số vi khuẩn
Mẫu nước được thu định kỳ 5 ngày/lần vào
buổi chiều (14:00 giờ), mẫu nước được lấy ngay
điểm giữa của xáo trộn khí trong bể ương và
phân tích ở phòng thí nghiệm để xác định mật
độ tổng vi khuẩn và Vibrio cho đến khi kết thúc
thí nghiệm. Nước trước khi cấy vào môi trường
được tán đều bằng máy đánh và pha loãng mẫu.
Xác định mật độ tổng vi khuẩn và Vibrio
spp. bằng phương pháp đếm khuẩn lạc: Sau khi
pha loãng, dùng pipet hút 100 L dung dịch
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Ảnh hưởng liều lượng bổ sung chế phẩm sinh học lên vibrio và tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus
vannamei) ương theo công nghệ biofloc

trong ống nghiệm chứa vi khuẩn cho vào các đĩa
chứa môi trường thạch marine và thạch TCBS
đã chuẩn bị sẵn, dùng que thủy tinh đã tiệt
trùng tán đều đến khi mẫu khô, mỗi độ pha
loãng lặp lại 2 lần. Mẫu sau khi tán đều được ủ
ở 28-30C trong 48 giờ. Đếm số khuẩn lạc trên
đĩa môi trường (dao động 20-200 khuẩn lạc).

(%/ngày) = 100 × (LnLc - LnLđ)/thời gian nuôi.

2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá tôm

Số liệu được xử lí với bảng tính Excel để lấy
giá trị trung bình, độ lệch chuẩn và Statistica
6.0 với phương pháp phân tích phương sai
ANOVA một nhân tố được dùng để so sánh sự
khác biệt có ý nghĩa giữa các nghiệm thức bằng
phép thử Tukey ở mức ý nghĩa P <0,05.

Tốc độ tăng trưởng của tôm được xác định
khi kết thúc thí nghiệm.
Khối lượng và chiều dài tôm được xác định
vào đầu và kết thúc thí nghiệm. Bắt 30 con
ngẫu nhiên ở mỗi nghiệm thức, xác định chiều
dài và khối lượng bằng cân điện tử hai số lẻ
(0,00 g), chiều dài được đo từ đỉnh chũy đến chạc
đuôi dưới kính lúp.
2.3.4. Tính toán số liệu
Đơn vị hình thành khuẩn lạc (CFU/mL) =
số khuẩn lạc × độ pha loãng × 10
Tỉ lệ tổng Vibrio/tổng vi khuẩn
Tỉ lệ sống được thu thập số liệu khi kết thúc
thí nghiệm.
Tỉ lệ sống (%) = 100 × (số tôm thu hoạch/số
tôm thả)
Tăng trưởng tuyệt đối về khối lượng (DWG;
g/ngày) = (Wc - Wđ)/thời gian nuôi
Tăng trưởng tuyệt đối về chiều dài (DLG;
g/ngày) = (Lc - Lđ)/thời gian nuôi
Tăng trưởng tương đối trọng lượng (SGR;
%/ngày) = 100 × (LnWc - LnWđ)/thời gian nuôi
Tăng trưởng tương đối về chiều dài SGRL

Trong đó, Wđ: khối lượng tôm ngày đầu (g);
Wc: khối lượng tôm lúc thu mẫu (g); Lđ: chiều
dài tôm ngày đầu (cm); Lc: Chiều dài tôm lúc
thu mẫu (g).
2.3. Xử lý thống kê

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Các yếu tố môi trường nuôi trong bể
Tôm thẻ chân trắng là loài chịu đựng nhiệt
độ với biên độ nhiệt rộng, phát triển tốt nhất ở
nhiệt độ khoảng 23-30C. Tôm thẻ giai đoạn
nhỏ cũng phát triển tốt nhất ở nhiệt độ từ 2030C (Ponce-Palapox, 1997), do đó nhiệt độ
trong bể thí nghiệm luôn được giữ ở 28 ± 2C.
Ngoài nhiệt độ, pH nước cũng dao động
trong ngày không lớn trong suốt quá trình thí
nghiệm, pH trung bình thấp nhất là 8,1 và cao
nhất là 8,3, pH trung bình giữa các nghiệm thức
chênh lệch không nhiều và sai biệt không có ý
nghĩa thống kê (P >0,05). Theo Boyd & cs.
(2002), pH dao động trong khoảng 7,5-9,0 là
thích hợp cho nuôi tôm. Như vậy, pH trong thí
nghiệm hiện tại phù hợp cho sự sinh trưởng và
phát triển của tôm.

Bảng 1. Biến động DO, NO2-, NH4+ và độ kiềm (KH) của môi trường thí nghiệm
Nghiệm thức
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-

+

DO (mg/L)

NO2 (mg/L)

NH4 (mg/L)

KH (mg CaCO3/L)

NT1 (Wo P&Floc)

4,5 ± 0,5

0,05 ± 0,07

0,28 ± 0,51

88,9 ± 7,7

NT2 (Wo P)

4,5 ± 0,5

0,05 ± 0,07

0,10 ± 0,05

91,0 ± 13,0

NT3 (1/2xP)

4,5 ± 0,5

0,06 ± 0,02

0,11 ± 0,06

90,7 ± 10,4

NT4 (1xP)

4,5 ± 0,5

0,06 ± 0,02

0,11 ± 0,08

90,7 ± 10,4

NT5 (2xP)

4,3 ± 0,8

0,06 ± 0,02

0,13 ± 0,09

86,3 ± 9,9

NT6 (3xP)

4,3 ± 0,8

0,05 ± 0,07

0,14 ± 0,09

93,0 ± 10,9

NT7 (4xP)

4,3 ± 0,8

0,06 ± 0,02

0,14 ± 0,09

95,5 ± 13,3
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Bảng 2. Mật số tổng vi khuẩn (CFU/mL) trong thí nghiệm
5

Mật số tổng vi khuẩn (x 10 CFU/mL)
Nghiệm thức
Ngày 5

Ngày 10

Ngày 15

0,2 ± 0,0

a

NT2 (Wo P)

0,6 ± 0,1

a

126,0 ± 0,4

NT3 (1/2xP)

2,6 ±0,4

b

NT4 (1xP)

2,0 ± 0,5

NT5 (2xP)

4,6 ± 0,5

NT6 (3xP)

NT1 (Wo P&Floc)

NT7 (4xP)

0,5 ± 0,2

a

0,8 ± 0,1

Ngày 20

a

b

21,5 ± 0,4

145,3 ± 0,2

f

b

156,8 ± 0,3

f

c

17,6 ± 0,7

6,4 ± 0,5

d

24,3 ± 0,7

7,5 ± 0,2

e

5,3 ± 0,3

a

c

41,0 ± 0,7

14,1 ± 0,1

b

63,0 ± 0,5

26,5 ± 0,6

d

251,8 ± 0,3

d

e

27,3 ± 0,3

d

312,0 ± 1,0

e

d

34,8 ± 0,1

e

651,8 ± 0,8

f

721,00 ± 0,9

54,8 ± 0,5

c

54,9 ± 0,0

b
c

f
g

Ghi chú: Giá trị trung bình ± Độ lêch chuẩn (SD). Các giá trị trên cùng một cột có các chữ cái
theo sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (P <0,05).

Hàm lượng oxy hòa tan trong hệ thống thí
nghiệm không có sự biến động nhiều do hệ
thống được sục khí liên tục, hàm lượng oxy hòa
tan từ 4,3 đến 4,5 mg/L (Bảng 1). Hàm lượng
NO2- trung bình ở các nghiệm thức dao động
trong khoảng 0,05-0,06 mg/L. Độ kiềm dao động
trong khoảng 78,9-95,5 mg CaCO3/l.
Theo Whetstone & cs. (2002), mức độ an
toàn của NH4+ nhỏ hơn 2 mg/L không ảnh hưởng
đến tôm. Độ kiềm thích hợp cho tăng trưởng của
tôm thẻ từ 120 đến 160 mg CaCO3/L, thấp hơn
40 mg CaCO3/L sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tôm,
thêm vào đó độ kiềm cho ao nuôi tôm khuyến
cáo từ 100 đến 150 mg/L (Palanikumar, 2011).
Như vậy, hàm lượng NH4+ NO2- và độ kiềm trong
nước ương của thí nghiệm này đều nằm trong
khoảng thích hợp cho tôm phát triển.
3.2. Biến động mật số vi khuẩn trong suốt
quá trình ương
Mật số vi khuẩn tổng ban đầu là 9×103
CFU/mL. Mật số vi khuẩn tổng ở nghiệm thức
đối chứng (không sử dụng probiotics và không
duy trì tỉ lệ C/N) luôn thấp hơn có ý nghĩa thống
kê (P <0,05) so với các nghiệm thức duy trì tỉ lệ
C/N và có bổ sung probiotics trong suốt quá
trình thí nghiệm, (trừ ngày nuôi thứ 5). Ở ngày
nuôi thứ 5, mật số vi khuẩn tổng có chiều hướng
tăng dần từ NT3 đến NT6 theo sự tăng dần của
liều lượng probiotics, nhưng đến lần thu mẫu
thứ 2 (sau 10 ngày nuôi) thì mật độ vi khuẩn
tổng tăng lên không theo lượng probiotics bón

vào, cao nhất ở NT3 (156,75×105 CFU/mL) và
NT4 (145,30×105 CFU/mL), cao hơn có ý nghĩa
thống kê (P <0,05) so với các nghiệm thức còn
lại, kế đến là NT2 (126×105 CFU/mL) với chỉ
thực hiện duy trì C/N. Trái lại, mật độ vi khuẩn
ở ở các nghiệm thức bón bổ sung probiotics lần
lượt là 2 lần (NT5), 3 lần (NT6) và 4 lần (NT7)
liều 0,01 g/L thì chỉ đạt được lần lượt là 17,7,
24,3 và 54,77×105 CFU/mL. Từ ngày nuôi thứ 15
đến ngày nuôi thứ 20 thì mật số vi khuẩn tổng
tăng dần theo thời gian và liều lượng probiotics
bón vào. Ở ngày nuôi thứ 20, mật số vi khuẩn
tổng dao động từ 5,3-721×105 CFU/mL, mật số
vi khuẩn tăng dần từ NT1 đến NT7, thấp nhất
là ở NT1 (5,3×105 CFU/mL) và cao nhất NT7
(721×105 CFU/mL), khác biệt có ý nghĩa thống
kê (P <0,05) khi so sánh mật số vi khuẩn trong
từng cặp nghiệm thức.
Theo Hagiwata & cs. (1994), một số vi khuẩn
trong môi trường nước bị biến động khi bổ sung
probiotics vì có sự cạnh tranh lấn át trong môi
trường sống. Điều này cũng khá tương đồng với
kết quả về biến động mật số vi khuẩn biến động
trong thí nghiệm hiện tại. Thêm vào đó, việc bón
rỉ đường như là nguồn carbon đã kích thích vi
khuẩn dị dưỡng (Avnimilech, 1999). Như vậy, sự
biến động mật độ tổng vi khuẩn ở các nghiệm
thức phụ thuộc vào lượng vi khuẩn bổ sung, sự
tích lũy vật chất hữu cơ dư thừa. Theo Anderson
(1993), tổng vi khuẩn trong nước sạch nhỏ hơn
103 CFU/mL và nước trở nên bẩn, có hại cho tôm
cá khi tổng vi khuẩn vượt 107 CFU/mL. Theo
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Pacheco-Vega & cs. (2018), tăng trưởng về khối
lượng của tôm có cải thiện đáng kể khi bổ sung vi
sinh vật hữu ích dòng Lactobacillus plantarum
(vi khuẩn acid lactic, key T19) ở 108 CFU/mL so
với 103 CFU/mL. Tóm lại, vi khuẩn tổng ở các
nghiệm thức trong quá trình thí nghiệm vẫn nằm
trong giới hạn cho phép và thích hợp phát triển
cho tôm.
3.3. Tỷ lệ giữa vi khuẩn Vibrio tổng và vi
khuẩn tổng
Nhìn chung, tỷ lệ giữa Vibrio tổng và vi
khuẩn tổng ở các nghiệm thức qua các đợt thu
mẫu là rất thấp (Bảng 3). Ở NT1 và NT2 tỷ lệ
giữa vi khuẩn Vibrio tổng và vi khuẩn tổng tăng
dần theo thời gian nuôi, từ ngày nuôi thứ 5 đến
ngày thứ 20 chỉ dao động từ 0,003-0,047%, còn ở
các nghiệm thức có bổ sung probiotics hầu như
tỷ lệ vi khuẩn Vibrio tổng/vi khuẩn tổng giảm
dần theo thời gian và giảm gần như bằng 0. Có
thể nói khi bổ sung probiotics theo định kì thì
một số vi khuẩn có lợi đã kìm hãm sự phát triển
của vi khuẩn Vibrio.
Theo Rengpipat & cs. (1998), bào tử
Bacillus spp. như một tác nhân sinh học giúp
làm giảm bệnh Vibrio spp. trong hệ thống nuôi.
Theo Verschuere & cs. (2000), vi khuẩn Bacillus
subtilis đóng vai trò quan trọng trong việc cải
thiện môi trường nước.. Vì vậy, duy trì mức độ vi
khuẩn Gram dương trong ao có thể giảm sự tích
lũy vật chất hữu cơ và các chất hòa tan. Mật độ
vi khuẩn B. subtilis tăng lên không chỉ ức chế
nhóm Vibrio gây hại mà còn tạo điều kiện cho
nhóm vi khuẩn nitrate hóa cũng xuất hiện theo.
Theo Ouwehand & cs. (1999), vi khuẩn
Lactobacillus spp. (có trong probiotics) có khả
năng sinh ra các chất kháng khuẩn bao gồm:
các axit hữu cơ (axit lactic và axit acetic),
hydrogen peroxit, carbon dioxit và diaxetyl cũng
như bacteriocin. Axit lactic và axit acetic đều có
khả năng hạn chế sự phát triển của các vi
khuẩn khác vì chúng làm giảm pH bên trong
đường ruột và chính điều này ảnh hưởng đến
quá trình trao đổi chất của các vi khuẩn Vibrio.
Ngoài ra, Lactobacillus spp. còn có khả năng
sinh ra bacteriocin, một loại protein có khả năng
tiêu diệt các vi khuẩn khác do sự tạo thành các
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kênh làm thay đổi tính thấm của màng tế bào,
nhiều loại bacteriocin còn có khả năng phân giải
DNA, ARN và tấn công vào peptidoglycan để
làm suy yếu thành tế bào, vì vậy sẽ ức chế sự
phát triển của vi khuẩn gây bệnh như Vibrio,
E. coli và một số virus khác. Theo Miao & cs.
(2017), việc kết hợp bổ sung probiotics và công
nghệ biofloc cũng làm tăng khả năng miễn dịch
bệnh, tăng khả năng tiêu hóa và tăng trưởng tốt
hơn ở tôm càng xanh so với tôm cho ăn thức ăn
thông thường, vì thế khi bổ sung probiotics kết
hợp với công nghệ biofloc ở thí nghiệm này cũng
cải thiện được tăng trưởng của tôm thẻ ở giai
đoạn giống.
3.4. Tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng
3.4.1. Tăng trưởng về chiều dài
Sau 20 ngày nuôi chiều dài tôm tăng lên và
có sự thay đổi giữa các nghiệm thức. Tăng
trưởng về chiều dài tốt nhất là tôm trong nhóm
nghiệm thức có bổ sung probiotics, cụ thể là
tăng trưởng chiều dài cao nhất ở NT6 (3,41
cm/cá thể), tốt hơn có ý nghĩa (P <0,05) so với
tôm ở tất cả các nghiệm thức còn lại. Tốc độ
tăng trưởng chiều dài tương đối thấp nhất ở
NT1 (5,75 %/ngày) và cao nhất ở NT6
(7,56 %/ngày), nhưng khác biệt này không có ý
nghĩa (P >0,05). Tăng trưởng chiều dài tuyệt đối
ở ngày 20 của tôm dao động 0,11-0,18 cm/ngày,
tôm ở nhóm có bổ sung probiotics có tăng trưởng
tuyệt đối cao hơn tôm ở các nghiệm thức đối
chứng, nhưng khác biệt không có ý nghĩa
(P >0,05) giữa các nghiệm thức.
3.4.2. Tăng trưởng về khối lượng
Khối lượng ban đầu của tôm giữa các nghiệm
thức khác biệt không có ý nghĩa thống kê
(P >0,05) (Bảng 4). Sau 20 ngày, khối lượng tôm
có sự khác biệt thống kê giữa các nghiệm thức
(P <0,05). Tôm ở nghiệm thức có bổ sung
probiotics và ứng dụng công nghệ biofloc có khối
lượng trung bình cao hơn tôm nuôi không bổ
sung probiotics và không ứng dụng biofloc (Đối
chứng). Tăng trưởng khối lượng của tôm cao nhất
ở NT6 (0,26 g/cá thể), khác biệt có ý nghĩa thống
kê (P <0,05) so với khối lượng tôm ở NT1 (0,19
g/con), nhưng không có sự khác biệt có ý nghĩa
thống kê (P >0,05) so với các nghiệm thức còn lại.
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Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối của tôm ở các
nghiệm thức dao động từ 0,014 đến 0,019 g/ngày
và tăng trưởng khối lượng tương đối dao động
trong khoảng 11,9-13,9%/ngày, trong đó tôm ở
NT6 có tăng trưởng tương đối và tăng trưởng
tuyệt đối cao nhất, nhưng không có sai khác
thống kê (P >0,05) so với các nghiệm thức còn lại.
Theo Avnimilech (1999), duy trì C/N trong
môi trường nuôi sẽ tạo ra các hạt biofloc, đây
được xem là dạng thức ăn giàu đạm có mặt trong
suốt quá trình nuôi. Thêm vào đó, bổ sung
probiotics cũng làm tăng men tiêu hóa (enzyme)
trong đường ruột của tôm, tăng khả năng kháng
lại mầm bệnh và giúp hỗ trợ tăng trưởng của
tôm. Theo Wang (2007), khi bổ sung vi khuẩn
Bacillus sp. vào thức ăn của tôm thẻ với liều
lượng từ 2 đến 20 g/kg thức ăn, sau 28 ngày nuôi
thì tôm nhận khẩu phần ăn có chứa probiotics có
hàm lượng men tiêu hóa như protease, lipase và
cellulase cao hơn tôm sử dụng thức ăn không bổ
sung probiotics. Tăng men tiêu hóa đồng nghĩa
với thức ăn dễ tiêu hóa và hấp thụ tốt hơn cho
vật nuôi. Thêm vào đó men tiêu hóa trypsin và
chymotrypsin tăng lên khi sử dụng vi sinh hữu
ích dòng Bacillus subtilis và Enterococcus sp. vào
khẩu phần thức ăn của tôm sú giai đoạn hậu ấu
trùng, dẫn đến khối lượng tôm ở nghiệm thức bổ
sung probiotics tăng cao hơn có ý nghĩa thống kê
(P <0,05) so với tôm cho ăn khẩu phần ăn không
bổ sung probiotics (Nimrat & cs., 2013). Jamali &
cs. (2015) đã bổ sung probiotic vào đường ruột
của tôm thông qua Artemia và luân trùng
(rotifer), với cách này Artemia và luân trùng đã
được nhồi sinh học với vi khuẩn Bacillus spp. và

vi khuẩn Bacillus licheniformis trước khi cung
cấp cho ấu trùng tôm thẻ chân trắng (L.
vannamei). Kết quả cho thấy chiều dài và khối
lượng tăng trưởng cũng như tỉ lệ sống cao có ý
nghĩa ở nghiệm thức có bổ sung probiotics so với
nghiệm thức không bổ sung. Tương tự, Miao &
cs. (2017) cho rằng việc kết hợp bón probiotics và
công nghệ biofloc cũng làm tăng khả năng miễn
dịch bệnh, tăng men tiêu hóa và tăng trưởng tốt
hơn ở tôm càng xanh (Macrobrachium
rosenbergii) so với tôm cho ăn thức ăn thông
thường. Thí nghiệm hiện tại cũng cho kết quả
tương tự, bổ sung probiotics kết hợp với công
nghệ biofloc đã cải thiện được tăng trưởng của
tôm thẻ ở giai đoạn giống.
3.6. Tỷ lệ sống
Sau 20 ngày nuôi tỉ lệ sống của tôm đạt cao
nhất ở NT6 (90,6%) và thấp nhất là NT1 (73,8%),
tỉ lệ sống tăng ở các nghiệm thức có bổ sung
probiotics và duy trì tỷ lệ C/N trong quá trình
ương nhưng không có sự khác biệt có ý nghĩa
giữa nghiệm không bổ sung probiotics và không
duy trì tỉ lệ C/N với các nghiệm thức thí nghiệm
(P >0,05). Zhou & cs. (2009) báo cáo rằng tỉ lệ
sống của tôm thẻ giai đoạn hậu ấu trùng tăng cao
có ý nghĩa khi bổ sung vi sinh hữu ích từ 1×105,
5×105 và 1×106 CFU/mL so với tôm thẻ được ương
không có bổ sung probiotics. Tuy nhiên, AriasMoscoso & cs. (2018) lại cho là việc bổ sung
probiotics thương mại trong ương tôm thẻ chân
trắng không tăng tỷ lệ sống so với ương không bổ
sung probiotics, giống như kết quả đạt được
trong nghiên cứu này.

Bảng 3. Tỷ lệ giữa vi khuẩn Vibrio và tổng vi khuẩn (%)
Nghiệm thức

Tỷ lệ vi khuẩn/Vibrio (%)
Ngày 5

Ngày 10

Ngày 15

Ngày 20

NT1 (Wo P&Floc)

0,208 ± 0,001

0,295 ± 0,000

0,428 ± 0,000

0,047 ± 0,000

NT2 (Wo P)

0,175 ± 0,001

0,039 ± 0,000

0,011 ± 0,000

0,003 ± 0,000

NT3 (1/2xP)

0,012 ± 0,000

0,010 ± 0,000

0,007 ± 0,000

0,001 ± 0,000

NT4 (1x P)

0,005 ± 0,000

0,017 ± 0,000

0,003 ± 0,000

0,000 ± 0,000

NT5 (2xP)

0,028 ± 0,000

0,014 ± 0,000

0,004 ± 0,000

0,000 ± 0,000

NT6 (3xP)

0,014 ± 0,000

0,007 ± 0,000

0,002 ± 0,000

0,000 ± 0,000

NT7 (4xP)

0,021 ± 0,000

0,004 ± 0,000

0,001 ± 0,000

0,000 ± 0,000

Ghi chú: Giá trị trung bình ± Độ lệch chuẩn (SD). Tỷ lệ giữa vi khuẩn Vibrio và tổng vi khuẩn sai biệt không
ý nghĩa thống kê (P <0,05) giữa các nghiệm thức.
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Bảng 4. Chiều dài tôm (cm/cá thể) và khối lượng tôm (g/cá thể)
ở các nghiệm thức trong thời gian thí nghiệm
Tăng trưởng về chiều dài

Tăng trưởng về khối lượng

Nghiệm thức
Lngày đầu

L ngày 20

W ngày đầu

NT1 (Wo P & Floc)

0,97 ± 0,09

NT2 (Wo P)

0,97 ± 0,09

a

2,48 ± 0,62

a

0,007 ± 0,002

a

0,20 ± 0,04

ab

NT3 (1/2xP)

0,97 ± 0,09

a

2,91 ± 0,57

b

0,007 ± 0,002

a

0,21 ± 0,04

ab

NT4 (1xP)

0,97 ± 0,09

a

2,81 ± 0,48

ab

0,007 ± 0,002

a

0,20 ± 0,05

ab

NT5 (2xP)

0,97 ± 0,09

a

2,88 ± 0,57

b

0,007 ± 0,002

a

0,22 ± 0,05

ab

NT6 (3xP)

0,97 ± 0,09

a

3,41 ± 0,41

c

0,007 ± 0,002

a

0,26 ± 0,04

NT7 (4xP)

0,97 ± 0,09

a

ab

0,007 ± 0,002

a

2,53 ± 0,44

2,85 ± 0,51

ab

W ngày 20

a

0,007 ± 0,002

a

0,19 ± 0,02

0,22 ± 0,06

a

b

ab

Ghi chú: Giá trị trung bình ± Độ lệch chuẩn (SD). Các giá trị trên cùng một cột có các chữ cái trên khác nhau thì
khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức (P <0,05).
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Nghiệm thức

Hình 1. Tỷ lệ sống của tôm ở các nghiệm thức
Ghi chú: NT1: Không bổ sung probiotics và C/N; NT2: Không bổ sung probiotics; NT3: Bổ sung probiotics với
0,005 g/L; NT4: Bổ sung probiotics; NT5: Bổ sung probiotics với 0,02 g/L; NT6: Bổ sung probiotics với 0,03 g/L;
NT7: Bổ sung probiotics với 0,04 g/L.

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
4.1. Kết luận

khuyến cáo (0,001 g/L) thì tôm tăng trưởng về
chiều dài và khối lượng tốt hơn có ý nghĩa so với
tôm nuôi không có bổ sung probiotics.

Kết quả nghiên cứu cho thấy việc bổ sung
probiotics thì vi khuẩn Vibrio xuất hiện với mật
độ thấp trong quá trình nuôi.

Bổ sung probiotics trong điều kiện có duy
trì tỉ lệ C/N không cải thiện tỷ lệ sống của tôm.

Tăng trưởng về chiều dài và khối lượng của
tôm sau 20 ngày ương có bổ sung probiotics tốt
hơn của tôm không được bổ sung probiotics, đặc
biệt khi probiotics được bổ sung gấp 3 lần liều

4.2. Đề xuất
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Do thí nghiệm này chỉ mới được thực hiện
trong quy mô nghiên cứu nhỏ, nên cần phải
được bố trí lại với diện tích nuôi lớn hơn để
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chứng minh khả năng nhân rộng mô hình nuôi
và đưa ra khuyến cáo cho người dân.
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