
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

TRUNG TÂM KHUYÊN NÔNG KHUYẾN NGƯ QUỐC GIA 
 

 

 

 

NUÔI THÂM CANH TÔM ĐẢM BẢO 

AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM 

THEO MÔ HÌNH GAqP 
 

 

     Biên soạn: TS. Bùi Quang Tề 

Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, tháng 11/2009 



 1

LỜI NÓI ĐẦU 
 

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn trong 

nền kinh tế của nước ta. Sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2005 đạt 

1.437.400 tấn, năm 2008 đạt 2.450.000 tấn, tăng 69,58% so với năm 2005, 

trong đó tập trung vào một số đối tượng như Tôm Sú, Tôm Thẻ chân trắng, Cá 

Tra, Cá Ba sa, Cá Rô phi và một số loài đặc sản khác.  
Mục tiêu cụ thể đến 2010 xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sẽ đạt mức 

4 tỷ USD và năm 2020 sẽ là 4,5-5,0 tỷ USD. Trong đó, các nhóm sản phẩm 

tôm; Cá Tra và Cá Ba sa; Cá Ngừ đại dương; mực và bạch tuộc; nhuyễn thể 

hai mảnh vỏ; cá biển; Cá Rô phi sẽ là những đối tượng chủ lực phục vụ cho 

chế biến xuất khẩu. Năm 2005, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản đạt 2,65 tỷ 

USD, năm 2008 đạt 4,5 tỷ USD, bằng 112,5% chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 đề 

ra. 

Một trong những ách tắc khó khăn nhất của xuất khẩu là dư lượng hóa 

chất, kháng sinh, các nước nhập khẩu họ đặt ra một hàng rào kỹ thuật mà Việt 

Nam phải vượt qua.  

Để giải quyết các vấn đề gây nhiễm các chất không được phép sử dụng, 

có hại đến sức khỏe người tiêu dùng và vượt qua được rào cản kỹ thuật của 

các nước nhập khẩu, tạo ra thị trường xuất khẩu bền vững và ổn định. Xây 

dựng một hệ thống các tiêu chuẩn bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong 

sản xuất nuôi trồng thủy sản tạo ra nguồn nguyên liệu chủ lực cho chế biến 

xuất khẩu thủy sản. Do đó, cần phải xây dựng giải pháp kỹ thuật không dùng 

thuốc hoặc tìm các chất thay thế an toàn, áp dụng quy trình công nghệ nuôi 

tiên tiến nhằm đạt được sản phẩm thủy sản an toàn vệ sinh thực phẩm.  

  Quy phạm thực hành nuôi trồng thuỷ sản tốt (Good Aquaculture 

Practices, viết tắt là GAqP) là quy phạm thực hành ứng dụng trong nuôi trồng 
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thủy sản nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm đồng thời giảm thiểu dịch bệnh và 

ô nhiễm môi trường; nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nuôi tôm. 

Các công nghệ và quy phạm nuôi tôm theo hướng bền vững sẽ đạt được 

sản phẩm tôm thương phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm đồng thời giảm thiểu 

dịch bệnh và ô nhiễm môi trường; nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nuôi 

tôm. 

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn  về công tác đào tạo, tập huấn và yêu cầu 

của người dân nuôi trồng thuỷ sản. Được sự đồng ý và giúp đỡ của Trung tâm 

khuyến nông khyến ngư Quốc gia chúng tôi tiến hành tổ chức biên soạn tài 

liệu tập huấn kỹ thuật phục vụ tập huấn cho các cán bộ khuyến ngư, cộng tác 

viên khuyến ngư và nông dân tiêu biểu về nuôi trồng thủy sản. 

Mục tiêu : 

Xây dựng bộ tài liệu tập huấn kỹ thuật nuôi thâm canh tôm, cung cấp 

cho người nuôi cá kiến thức cơ bản, cập nhật, phù hợp để nuôi tôm có hiệu 

quả, bền vững. 

Nội dung, gồm 4 chương: 

Chương 1: Giới thiệu chung về nuôi thâm canh đảm bảo ATVSTP 

Chương 2: Quy phạm thực hành nuôi trồng thuỷ sản tốt (Good 

Aquaculture Practices- GAPq)  

Chương 3: Công nghê nuôi thâm canh tôm theo mô hình GAPq 

Chương 4: Hồ sơ và lưu trữ hồ sơ 
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Chương 1 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NUÔI THÂM CANH 

ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM 
 

1.1. Nhu cầu các sản phẩm thuỷ sản trên thế giới 
Thuỷ sản ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng, đồng thời dân số 

trên thế giới vẫn tiếp tục tăng, mức sống của dân chúng ở nhiều khu vực cũng 

được nâng cao, vì vậy mọi dự báo đều thống nhất rằng nhu cầu tiêu dùng sẽ 

ngày một cao hơn, và nuôi trồng thủy sản (NTTS) sẽ là nguồn cung cấp chính 

để đáp ứng nhu cầu này.  

Theo dự báo của Trung tâm Thuỷ sản Thế giới, đến năm 2020, các nước 

đang phát triển sẽ chiếm tới 77% tổng tiêu thụ thuỷ sản toàn cầu và 79% tổng 

sản lượng thuỷ sản thế giới. Như vậy là, từ năm 1997 đến năm 2020, tiêu thụ 

thuỷ sản ở các nước đang phát triển sẽ tăng từ 62,7 triệu tấn lên 98,6 triệu tấn 

(57%), trong khi các nước phát triển sẽ chỉ tăng 4%, từ 28,1 triệu tấn lên 29,2 

triệu tấn. 

Bảng 1: Dự báo tiêu thụ Thủy Sản  trên Thế giới đến 2010 (đơn vị : triệu tấn) 
Các nhu cầu Châu 

Phi 

Bắc 

Mỹ 

Caribê 

Nam Mỹ 

Châu 

Á 

Châu 

Âu + 

Nga 

Châu 

Đại 

Dương 

Toàn 

Thế giới 

Tổng nhu cầu 8,735 9,047 19,180 91,310 20,589 862 149,615

Phi thực phẩm 0,736 1278 12,873 7,469 6,001 109 28,466 

Thực phẩm 7,999 7,769 6,307 83,841 14,583 7,753 121,149

Dân số (triệu ng.) 997 332 595 4.145 713 34 6.816 

Mức tiêu thụ đầu 

người (kg) 

8,0 23,4 10,6 20,2 20,5 22,1 17,8 
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Các công trình nghiên cứu cũng dự báo đến 2020, do nghề khai thác 

thuỷ sản tự nhiên hiện nay đã hoạt động hết hoặc vượt công suất nên mức gia 

tăng trong cung cấp thuỷ sản sẽ chủ yếu trông chờ vào mức tăng sản lượng 

NTTS. Trên 40% khối lượng thuỷ sản được tiêu thụ sẽ do các cơ sở nuôi cung 

cấp và sản lượng NTTS trong hai thập kỷ tới sẽ tăng gấp đôi, từ 28,6 triệu tấn 

năm, 1997 lên 53,6 triệu tấn năm 2020. 

Về thị hiếu, dân chúng sẽ chuyển hướng sang tiêu thụ hàng Thủy sản 

tươi sống, đặc biệt là có giá trị cao và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm 

(ATVSTS). Tuy nhiên, do cạnh tranh giữa các nước sản xuất ngày càng quyết 

liệt và các thị trường tiêu thụ cũng gây nhiều sức ép nhằm bảo hộ thương mại, 

nên giá cả có xu hướng giảm nhẹ. Một số các mặt hàng đặc sản, bảo đảm các 

yêu cầu và có chất lượng cao vẫn không có nhiều trên thị trường nên vẫn giữ 

được giá cao. 

Thương mại thuỷ sản (TMTS) sẽ luôn là ngành kinh tế quan trọng trong 

nền kinh tế toàn cầu và là ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều nước. Rất nhiều 

quốc gia vẫn coi phát triển ngành Thủy sản và buôn bán hàng thủy sản là 

những lĩnh vực kinh tế trọng điểm để tăng nguồn thu ngoại tệ và tạo công ăn 

việc làm. Trong giai đoạn 1985-1995, TMTS tăng bình quân 11,7 % nhưng 

đến giai đoạn 1995-1999, mức tăng đã giảm còn 1,8 %/năm. Tình trạng giảm 

mức tăng sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới và không đồng đều đối với các khu 

vực Những nước đang phát triển sẽ có tỷ trọng XK tăng cao hơn hẳn các nước 

phát triển.  

TMTS thế giới sẽ phải đối mặt với ngày càng nhiều các quy định, luật 

lệ, rào cản phi thuế quan, sự bảo hộ thương mại và yêu cầu về ATVSTP. Dự 

báo TMTS thế giới giai đoạn 2006 - 2010 sẽ tăng khoảng 2,5%/năm. 

Hàng đông lạnh có xu hướng giảm dần nhưng vẫn đóng vai trò chủ đạo, 

các mặt hàng tươi sống ngày càng được chú ý tới. Thủy sản đóng hộp, Thủy 

sản ăn liền cũng giảm nhẹ.  
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Trong số các mặt hàng thuỷ sản, các mặt hàng cá hồi, cá ngừ, cá biển, 

tôm vẫn đóng vai trò chính. Dự báo trong giai đoạn 5 năm tới, 3 nhóm hàng 

này sẽ tăng ở mức 3,8 %. Tôm cũng sẽ tăng nhưng chỉ ở mức 2,5 % trong giai 

đoạn này và thấp hơn nữa ở giai đoạn sau. Cá rô phi sẽ có nhiều cơ hội để mở 

rộng thị trường nhờ các lợi thế như giá thành nuôi thấp, sản lượng tăng nhờ 

nuôi bền vững về mặt sinh thái trong khi các loài cá hồi và tôm đòi hỏi thức ăn 

có chất lượng cao, môi trường nuôi tốt. Nhu cầu tiêu thụ cá rô phi sẽ tiếp tục 

phát triển, giá bán ổn định vì thịt cá rô phi có hương vị nhẹ, có thể chế biến 

theo nhiều khẩu vị khác nhau và được đại đa số người tiêu dùng chấp nhận.  

Các thị trường truyền thống vẫn có nhu cầu cao, nhưng tỷ trọng sẽ giảm 

đi do một số thị trường mới nhiều tiềm năng sẽ tăng cao, ví dụ như Trung 

Quốc, Hồng Kông, Xingapo và các nước khác. 

Do phải cạnh tranh cao nên hàng thủy sản sẽ luôn bị ép phải giảm giá 

mà vẫn bảo đảm chất lượng. Vì vậy, hàng thủy sản xuất khẩu từ các nước 

đang phát triển sẽ không có xu hướng tăng giá nhưng giá thuỷ sản bán ở các 

thị trường nhập khẩu vẫn tăng do họ phải tăng các chi phí để bảo đảm chất 

lượng, kiểm tra ATVSTS, bảo quản, bao bì v.v Dự báo, xu hướng tăng giá sẽ 

không nhiều, giá TS sẽ tăng bình quân 3,7%/năm trong giai đoạn 2006-2010, 

đặc biệt là tại Tây Âu và Bắc Mỹ. 

Trong bối cảnh dịch cúm gia cầm vẫn tiếp tục, hàng thuỷ sản nuôi sẽ có 

nhiều cơ hội phát triển. Tuy nhiên, sự cạnh tranh giành thị trưòng sẽ ngày 

càng khốc liệt. Phần thắng sẽ thuộc về các quốc gia nào có được sự quản lý 

chặt chẽ sự phát triển NTTS và một chiến lược thông minh trên thị trường thế 

giới. Vì vậy, muốn phát triển TMTS, trong NTTS cần phát triển đa dạng các 

đối tượng, đặc biệt là các loài đặc sản như tôm hùm, nhuyễn thể, rong biển, 

cua, ghẹ ... có chất lượng cao và giá rẻ. Nhưng muốn có lợi thế cạnh tranh 

phải phát triển nuôi bền vững, bảo vệ môi truờng, nuôi thâm canh đạt năng 

suất cao và bảo đảm an toàn vệ sinh thuỷ sản. 
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Xuất khẩu thủy sản (XKTS) Việt Nam trong thời gian tới, cũng như các 

nước nông nghiệp khác, Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tăng giá 

trị XKTS do sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các nước sản xuất và yêu 

cầu ngày càng cao ở các thị trường. Ngoài những biện pháp tăng giá trị XKTS 

như nâng cao kỹ thuật chế biến, đa dạng hoá các mặt hàng, mở rộng thị trường 

còn cần phải có những biện pháp quản lý chặt chẽ NTTS để đảm bảo sản xuất 

ra các sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu của các thị trường tiêu thụ như 

ATVSTS, có chứng nhận xuất xứ, bảo vệ môi trường ... Đồng thời, không thể 

không chú trọng đến việc phát triển theo quy hoạch có tính đến các tác động 

kinh tế xã hội đối với các cộng đồng dân cư. 

Theo kế hoạch của Bộ Thuỷ sản, kim ngạch XKTS của VN trong giai 

đoạn 2006-2010, mức tăng trưởng XKTS sẽ tăng 49,81%, trung bình tăng 

10,63% /năm. 

Dự báo, ngành thuỷ sản VN sẽ đạt được những chỉ tiêu trên do các nhà 

quản lý và sản xuất đã nhận thức được nhu cầu cấp thiết phải phát triển bền 

vững để tiến tới hội nhập, đáp ứng các yêu cầu của xu hướng thương mại hoá 

toàn cầu. 

Cơ cấu hàng thuỷ sản xuất khẩu của VN vẫn tiếp tục chuyển dịch theo 

hướng tiếp tục gia tăng tỷ trọng của sản phẩm chế biến, chế tạo và các sản 

phẩm có hàm lượng công nghệ cao, giảm tỷ trọng hàng thô (ướp đông, đông 

lạnh, hàng khô). Theo kế hoạch của BTS, tới năm 2010, Việt Nam sẽ phát 

triển các nhóm sản phẩm chính như tôm sú, tôm chân trắng , tôm hùm, tôm 

càng xanh; Cá tra-basa, nhuyễn thể hai mảnh vỏ, cá biển nuôi, cá rô phi... Tuy 

nhiên, muốn đạt được kế hoạch XKTS cần chú trọng hơn nữa tới việc phải 

phát triển nuôi các mặt hàng thuỷ sản đáp ứng các yêu cầu của từng loại thị 

trường trên thế giới. Ngoài ra, hướng đầu tư sẽ mở rộng hơn tới khu vực nuôi 

các loài phù hợp với môi trường sinh thái như trồng rong biển, động vật thân 

mềm, cá lồng biển xa bờ và nuôi kết hợp nhiều đối tượng.  
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Việc mở rộng các thị trường, quảng bá thương hiệu kết hợp với việc tìm 

hiểu nhu cầu các thị trường để sản xuất các mặt hàng phù hợp có giá trị cao sẽ 

đóng góp phần quan trọng vào việc tạo đầu ra cho các sản phẩm nuôi. Dự báo, 

trong giai đoạn tới, XKTS Việt Nam sẽ có mặt ở gần 100 thị trường nhưng 

vẫn tập trung vào trên 20 thị trường chính. 

 

1.2. Các mối nguy liên quan đến ATVSTP và các giải pháp trong 

nuôi trồng thủy sản 
1.2.1. Các mối nguy liên quan đến ATVSTP 

Tổ chức lương thực và thực phẩm của Liên hợp quốc (FAO) luôn luôn 

thừa nhận việc đảm bảo chất lượng như một điều luật chủ yếu cần thiết cho 

sản phẩm thủy sản an toàn, vệ sinh. Các nhà nghiên cứu về an toàn vệ sinh sản 

phẩm thủy sản đã thống nhất cho rằng có ba mối nguy trong sản phẩm ảnh 

hưởng đến sức khỏe của con người và vật nuôi, như sau:  

Mối nguy vật lý: mảnh kim loại, mảnh thủy tinh có trong thực phẩm do 

quá trình nuôi trồng, đánh bắt, vận chuyển và chế biến nguyên liệu.  

Mối nguy sinh học: các tác nhân gây bệnh: virut, vi khuẩn, nấm, ký 

sinh trùng có thể gây bệnh cho người hoặc các động vật khác. Độc tố sinh học 

do độc tố nấm, các loài tảo độc hoặc cá độc sản sinh ra. 

Mối nguy hoá học: hoá chất khử trùng ao nuôi, kháng sinh và thuốc 

phòng trị bệnh, kim loại nặng, chất kích thích sinh trưởng, hoá chất bảo quản, 

phụ gia phẩm màu. Những chất này có thể tích lũy trong thực phẩm với dư 

lượng quá mức cho phép sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con người và động vật 

dùng sản phẩm này. 
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Bảng 2: Tổng hợp mối nguy liên quan đến thủy sản nuôi: 

Nhóm 
mối nguy 

Tên Ví dụ Nguồn gốc 

Vi sinh gây 
bệnh 

Salmonella, Shigella, E. coli, 
Vibrio cholerae, V. 
parahaemolyticus, 
Staphilococus, Feacal coliforms, 
C. perfingenes 

Nguồn nước, 
con người, thú 
nuôi .. 

Ký sinh 
trùng 

Chlonorchis sinensis, Anisakis 
sp, Capillaria philippinensis 

Nước, người, 
thú nuôi, phân 
bón. 

Virus Hepatitis A  

 
 
 
 
Sinh học 

Mycotoxins Aflatoxins Thức ăn 
Dư lượng 
thuốc thú y 

Kháng sinh, chất kích thích tăng 
trưởng, kích thích sinh sản 

Thuốc thú y, 
thức ăn 

Dư lượng 
thuốc trừ 
sâu 

Thuốc diệt cỏ, diệt côn trùng, 
diệt nấm 

Đất, nước, hóa 
chất xử lý ao, 
thức ăn 

 
 
 
Hoá học 

Kim loại 
nặng 

Pb, Hg, Cd Đất, nước, thức 
ăn 

Vật lý  Mảnh thủy tinh, kim loại, gỗ  
 

Trong ba mối nguy trên, thì mối nguy hoá học là nguy hiểm nhất vì khó 

phát hiện và không thể loại trừ được bằng các biện pháp công nghệ trong quá 

trình chế biến. Do đó dùng trực tiếp các nguyên liệu thực phẩm cho người và 

vật nuôi hoặc chế biến thành các sản phẩm khác nhau thì các mối nguy về hóa 

học vẫn có thể tồn tại trong thực phẩm và ảnh hưởng đến sức khỏe của người 

và vật nuôi. Các mức dư lượng hóa chất trong nguyên liệu và thành phẩm chế 

biến là những chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm quan trọng.  
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Bảng 3: Tần suất lây nhiễm mối nguy vào thủy sản 
Mối nguy Môi 

trường 
nuôi 

Con 
giống 

Thức 
ăn 

Hóa chất, 
thuốc và 
phân bón 

Tác nhân 
gây bệnh 

Tần 
suất 

Vật lý       
Các tạp chất - - - - - 0 
Hóa học       
Kim loại nặng X   X  2 
Thuốc trừ sâu X     1 
Độc tố nấm   X   1 
Kháng sinh  X X X  3 
Kích thích sinh trưởng   X   1 
Sinh học       
Ký sinh trùng X X  X X 4 
Vi sinh vật X X X X X 5 
Tổng số 4 3 4 4 2  

 

Căn cứ vào bảng Bảng 3 ta thấy những mối nguy kim loại nặng (2), 

kháng sinh (3), ký sinh trùng (4) và vi sinh vật gây bệnh (5) là những mối 

nguy có tần suất xảy ra cao và có nguồn gốc chủ yếu trong môi trường (4); 

hóa chất, thuốc, phân bón (4) và thức ăn (4).  

 

1.2.2. Các giải pháp ngăn ngừa các mối nguy ATVSTP 

Trong nuôi trồng thủy sản chúng ta cần quan tâm đến hai mối nguy 

chính là sinh học và hóa học, các mối nguy này tác động và ảnh hưởng đến 

chất lượng và an toàn vệ sinh sản phẩm (nguyên liệu), như sau: 

- Môi trường nuôi: nguồn nước, chất đáy, các sinh vật trong ao: có thể 

tồn tại các dư lượng thuốc trừ sâu, kháng sinh, kim loại nặng… 

- Các yếu tố hữu sinh: tác nhân gây bệnh (virut, vi khuẩn, nấm và ký 

sinh trùng), tảo độc, độc tố sinh học khác. 

- Hóa chất, thuốc, phân bón sử dụng cho nuôi trồng thủy sản, gây 

màu, xử lý môi trường và phòng trị bệnh.  

- Thức ăn: bảo quản bằng kháng sinh hoặc trộn thêm kháng sinh để 
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phòng bệnh cho động vật nuôi, các chất kích thích sinh trưởng hoặc thức ăn 

để quá hạn sẽ nhiễm nấm độc. 

- Con giống: trong ương ấp dùng nhiều hoá dược và kháng sinh phòng 

trị bệnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Sơ đồ các mối nguy tác động và ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn 

vệ sinh sản phẩm (nguyên liệu) trong nuôi thâm canh tôm. 

 

Dựa trên các mối nguy ảnh hưởng đến ATVSTP, chúng ta cần có các 

giải pháp kỹ thuật tổng hợp cho nuôi thâm canh tôm đảm bảo an toàn vệ 

sinh thực phẩm.  

Do đó, công nghệ nuôi tôm đảm bảo ATVSTP (hay còn gọi là “nuôi 

sạch”) là sản xuất ra nguyên liệu (sản phẩm) tôm thương phẩm đảm bảo các 

chỉ tiêu hóa học không vượt quá giới hạn cho phép khi sử dụng làm thực phẩm 

cho người. Hạn chế mức thấp nhất rủi ro làm sản phẩm cá nuôi bị nhiễm vi 

sinh vật gây bệnh cho người tiêu dùng (xem bảng 4). 

 

Môi trường: 
nguồn nước, 

chất đáy 

Hóa chất, thuốc 
và phân bón 

 

Con giống 
 

Thức ăn 

Vïng nu«i:  
ao, ®Çm Tác nhân 

gây bệnh 

SẢN PHẨM TÔM  
THƯƠNG PHẨM AN 

TOÀN VỆ SINH THỰC 
PHẨM 
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1.3. Một số đặc tính chính của các mối nguy ATVSTP trên tôm 

nuôi  
1.3.1. Kim loại nặng (As, Pb, Hg, Cd) đối với an toàn thực phẩm 

Các nguyên tố như Pb, As, Cd, Hg nguy hiểm đối với môi trường sinh 

thái và con người. Tính độc của chúng tùy thuộc vào công thức hóa học của 

phân tử. Chúng là mối hiểm nguy cho sinh vật và sức khỏe con người, gây các 

bệnh mãn tính. Khi cơ thể bị nhiễm thủy ngân, có sự rối loạn hệ tuần hoàn 

máu nuôi não, khi  bị nhiễm Cd thì Cd xâm nhập tế bào đẩy Ca ra làm cho cơ 

thể thiếu Ca. Đất, nước và thức ăn chứa dư lượng kim loại nặng là nguồn lây 

nhiễm cho thủy sản nuôi. 

 Bảng 4: Chỉ tiêu  đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của đề tài KC.06.20NN 
TT Chỉ tiêu chất lượng Đơn vị tính Mức chất lượng 
1 Vi sinh vật   

1.1 Faecal coliform MPN/100g <103 
1.2 E. coli MPN/g <102 
1.3 Salmonella CFU/g 0 
1.4 Vibrio parahaemolyticus CFU/g <102 
1.5 Staphylococcus aureus CFU/g <102 

2 Dư lượng kháng sinh   
2.1 Chloramphenicol ppb (μg/kg) 0 
2.2 Furazolidone ppb 0 
2.3 Furaltadon ppb 0 
2.4 Nitrofurantion ppb 0 
2.5 Nitrofurazon ppb 0 
2.6 Oxytetracyclin ppb <100 
3 Dư lượng độc tố nấm   

3.1 Aflatoxin ppb <10 
4 Dư lượng kim loại nặng   

4.1. Chì (Pb) ppb <500 
4.2 Cadium (Cd) ppb <1.000 
4.3 Thủy ngân (Hg) ppb <500 
5 Dư lượng thuốc trừ  sâu   

5.1 Aldrin  ppb <200 
5.2 Dieldrin ppb <200 
5.3 Endrin ppb <50 
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5.4 DDT ppb <1.000 
5.5 Heptachlor ppb <200 
5.6 Chlordane ppb <50 
5.7 Benzen Hexachloride ppb <200 
5.8 Lindane ppb <1.000 
5.9 Polychlobiphenyl (PCB) ppb <2.000 

 
 
Bảng 5: Nồng độ kim loại nặng trong môi trường nước, bùn (mặn và ngọt): 
Nguyên 

tố 
Nước 
biển 
g/l 

Bùn nước 
biển 

(mg/kg) 

Nước 
ngọt g/l 

Bùn nước 
ngọt 

(mg/kg) 

Gần nguồn nhân tạo 

Cua 0,2-500 2-700 0,3-9000 <5-2000 Mỏ đồng, luyện kim 
Hgb 0,001-

0,7 
0,01-800 0,01-30 0,02-10 Sản xuất acetadehide và 

chloalkali, sử dụng thuốc 
trừ nấm 

Pbc 0,005-
0,4 

10-200 0,2-900 3-20000 Nấu chì, sản xuất Alkil chì 

Znd 0,01-20 5-
100000 

0,1-
50000 

<10-
10000 

Mỏ, nước thải dân dụng 

a Từ Boyle (1980); Hodson et al. (1980); Merlini (1971); Thornton (1980); 

Ward et al, . (1976); Nordstrom et al (1977).  
b từ Koch (1980); Pillay etal (1980); Holden (1972); Fitzergerrald (1979).      
c từ Koch (1980); Cillinson and Shimp (1972); Patterson (1973); Forstner and 

Wittmen (1979).      
d từ Koch (1980); Forstner and Wittmen (1979); Nordstrom et al (1977); 

Martin et al. (1980); Young et al. (1980). 

Bảng 6:  Mức tối đa cho phép kim loại trong tôm và thức ăn động vật. 

Tiêu chuẩn tham chiếu 
Thức ăn động vật 
nói chung (ppm) 

Thức ăn động vật 
thủy sản (ppm) 

Trong tôm thực phẩm 
(ppm) 

Chất 
không 
mong 
muốn Directive 2002/32/EC EC regulation 446/2001 

Cd 0,5 - 1 0,5 
Pb 5 0,5 
As 2 4  
Hg 0,1 – 0,5 0,5 
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1.3.2. Kháng sinh đối với an toàn thực phẩm 

Việc dùng các chất kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản có thể gây ra 

những lo ngại cả về tác động tiềm ẩn đối với môi trường lẫn sức khỏe con 

người. Mối lo ngại về sức khoẻ con người bắt đầu từ khả năng ảnh hưởng xấu 

đến việc chữa bệnh nhiễm khuẩn cho người. Dùng các chất kháng sinh trong 

nuôi trồng thủy sản luôn là đối tượng kiểm soát của các hệ thống kiểm tra nhà 

nước về thuốc thú y. Ở Châu Âu và Bắc  Mỹ có 4 loại chất kháng sinh được 

phép sử dụng trong nuôi trồng thủy sản đó là: oxytetracycline, oxolinic acid, 

amoxillin và cotrimazine (trimethoprim + sulfadiazin). Các nước khác như 

Nhật Bản và một số nước Đông Nam á cho phép dùng nhiều loại thuốc kháng 

sinh hơn.  

Mức có thể chấp nhận đối với dư lượng thuốc trong cơ thịt ăn được 

được đặt ra thông qua các giới hạn  dư lượng tối đa (MRLs). Việc tuân thủ 

MRLs  trong nuôi thủy sản bước đầu đã được thực hiện. EU đang thực hiện 

chương trình giám sát, theo đó cơ thịt thủy sản được lấy mẫu hàng ngày để 

kiểm tra dư lượng thuốc thú y. Nhiều kháng sinh bị cấm sử dụng và không cho 

phép có dư lượng trong thực phẩm nhưng hiện nay Chloramphenicol, 

Nitrofuran gần như là đối tượng kiểm soát chính trong sản phẩm thủy sản nuôi 

xuất khẩu. 

Chloramphenicol (CAP) 

CAP thường gây ra các triệu chứng rối loạn đường ruột, làm rối loạn 

quá trình giảm phân của tế bào máu, gây nên bệnh thiếu máu, chất này làm 

suy thoái nghiêm trọng chức năng của tủy xương. Ngoài ra CAP có thể làm 

suy yếu hệ xương ở trẻ sơ sinh gây hội chứng "gray syndrome", là do trẻ chưa 

hình thành cơ chế khử độc (khả năng liên kết với glucuronide ở gan). 

Vì những lý do trên nên hết sức hạn chế và thận trọng khi quyết định sử 

dụng CAP cho các bệnh nhân nhiễm khuẩn. 
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Oxytetracycline (OTC) 

Oxytetracycline là dư lượng kháng sinh có nồng độ được phép không 

quá 100 ppb trong thực phẩm. OTC có thể hình thành hệ vi khuẩn kháng 

thuốc, ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của cơ thể,  làm tăng khả năng bị nhiễm 

bệnh cho người dùng thực phẩm có dư lượng.  

Vi khuẩn có thể nhờn thuốc oxytetracycline nếu dùng thời gian dài và 

dùng lặp lại. Thuốc hấp thụ vào cơ thể nhanh nhưng độc lực với ký chủ thấp, 

giảm hiệu nghiệm trong môi trường kiềm. Thường dùng Oxytetracycline để trị 

bệnh thối mang, đốm đỏ, lở loét trên cá. Đối với tôm phòng trị bệnh nhiễm vi 

khuẩn Vibrio như bệnh phát sáng, bệnh đỏ dọc thân… 

Bộ Thủy sản qui định thời gian ngưng dùng thuốc trước thu hoạch là 20 

ngày. Tuy nhiên, thời gian đào thải phụ thuộc vào loài thủy sản, loại, liều và 

cách dùng kháng sinh.  

 

1.3.3. Tác hại của thuốc trừ sâu đối với sức khỏe con người 

Thuốc trừ sâu có hại cho môi trường và con người.  Tỷ lệ người nhiễm 

độc thuốc trừ sâu khá lớn. Theo tổ chức y tế thế giới, năm 1972 ở 19 nước, 

mỗi năm có đến nửa triệu người bị nhiễm độc. Riêng ở Việt Nam, hàng năm 

có hàng trăm người bị ngộ độc và nhiều ca nặng đã dẫn đến tử vong. 

Tôm cá có thể có dư lượng thuốc trừ sâu từ môi trường hoặc từ thức ăn. 

Tổng hoá chất thuốc bảo vệ thực vật trong nước nuôi trồng thủy sản không 

được quá 0,01 mg/l (TCVN 5943-1995).  

Dư lượng thuốc trừ sâu trong tôm nuôi thương phẩm thường nhiễm từ 

môi trường nước bị ô nhiễm hoặc thức ăn chế biến từ ngũ cốc bị nhiễm. 

Thuốc trừ sâu gốc chlor hữu cơ nguy hiểm cho người, động vật và môi 

trường. Đó là loại thuốc trừ sâu tiêu biểu mà đề tài của chúng tôi quan tâm 

như Lindane, Heptachlor, Aldrin, Dieldrin, Endrin, DDT. 
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Bảng 7:  EU qui định dư lượng thuốc trừ sâu trong thức ăn động vật. 

Chất không mong muốn Mức tối đa trong thức ăn với độ ẩm 12%  
mg/kg (ppm) 

Aldrin (đơn hoặc kết hợp) 0,01 
Dieldrin: dạng đơn hoặc kết hợp 0,01 
Chlodane 0,02 
DDT 0,05 
Endosulfan cho thức ăn thủy sản 0,005 
Endrin 0,01 
Heptachlor 0,01 
Hexachlorobenzene (HCB) 0,01 
 

1.3.4. Độc tố nấm (Aflatoxins) 

Tỷ lệ người bị ung thư gan tương ứng với những vùng nhiễm Aflatoxin 

trong thực phẩm và người ta kết luận Aflatoxin là chất gây ung thư mạnh cho 

con người. Trong khi có các dữ liệu về hậu quả đối với sức khỏe con người 

khi dùng thực phẩm bị nhiễm độc tố nấm nhưng lại có quá ít thông tin về hậu 

quả của việc ăn sản phẩm thủy sản nuôi nhiễm độc tố nấm. Việt nam không 

cho phép dư lượng trong thức ăn nuôi trồng thủy sản (28TCN 102:2004) [23]. 

EU qui định dư lượng Aflatoxin B1 trong thức ăn lợn, gà là 0,02 ppm và động 

vật khác là 0,01ppm. 

 

1.3.5. Vi sinh vật gây bệnh đối với ATVSTP  

Salmonella 

Hầu hết tiêu chuẩn vi sinh thực phẩm của các nước đều không cho phép 

có Salmonella trong thành phẩm vì nó là một trong những tác nhân gây bệnh 

phổ biến và là chỉ tiêu luôn được các cơ quan kiểm tra của các nước nhập 

khẩu hết sức chú ý. 

Sự tồn tại của chúng trong môi trường nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố 

như: yếu tố sinh học (sự tương tác với những vi khuẩn khác), yếu tố vật lý 

(nhiệt độ). Rhodes và Kator (1988) đã chứng minh rằng cả E. coli và 
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Salmonella sp. đều có thể sinh sản và sống sót ở môi trường cửa sông trong 

nhiều tuần lễ. Ngoài ra, Jimenez và cộng sự (1989) cũng có những kết luận 

tương tự về khả năng sống sót của chúng ở môi trường nước ngọt vùng nhiệt 

đới. 

Vibrio parahaemolyticus (V. para.) 

V. para. được Fujino phát hiện vào mùa hè năm 1951 tại vùng biển 

Nhật Bản sau vụ ngộ độc cá, hầu, và hiện nay nó được tìm thấy ở nhiều nước 

trên thế giới. 

V. para.  được coi là nguyên nhân quan trọng trong các vụ gây ngô độc 

thực phẩm hiện nay. Chúng tác động lên con người như  Samonella với các 

triệu chứng (đau bụng, tiêu chảy, mửa, hơi ớn lạnh, đau đầu) và tác động lên 

bao tử người bệnh. V. parahaemolyticus thường gặp ở nhuyễn thể và giáp xác 

trong nước biển lẫn nước ngọt. Phần lớn dịch bệnh nổ ra vào mùa hè khi thuỷ 

vực ấm hơn.  

Staphylococcus  aureus 

Staphylococcus aureus là cầu khuẩn hiếu khí tuỳ nghi Gram (+) thường 

kết dạng chùm có mặt phổ biến ở mọi nơi, thường thấy trên da đầu, 

xoang,....thực phẩm có thể nhiễm Staphylococcus từ người xử lý hoặc từ môi 

trường. Người bị viêm họng, cảm lạnh thường là nguồn lây nhiễm chính vào 

thực phẩm. Trong điều kiện thuận lợi thì Staphylococcus aureus có thể sinh 

độc tố enterotoxin, còn gọi là độc tố đường ruột Staphylococcus 

(A,B,C1,C2,C3,D và E). Độc tố trên có thể gây nôn mửa, đau thắt cơ bụng , 

tiêu chảy, kiệt sức ở mức nghiêm trọng.   

Biện pháp duy nhất là trữ lạnh các thực phẩm chín hoặc giữ nóng thực 

phẩm ăn nóng, nên cẩn thận với loại này do chỉ cần 4 giờ thì chúng có thể tạo 

độc tố bền nhiệt gây tai hoạ. 
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Escherichia coli 

E. coli có khả năng gây bệnh qua thực phẩm rất nghiêm trọng. Ví dụ: 

Nhóm E. coli gây bệnh đường ruột EPEC (enteropathogenic E. coli-

diarrheagenic E. coli) hay nhóm E. coli gây bệnh khác là EIEC 

(enteroinvasive E. coli) rất giống với Shigella bởi khả năng gây bệnh lỵ do 

xâm nhiễm và chứng tiêu chảy ở người. E. coli có trong tự nhiên và từ nguồn 

nước ô nhiễm . 

Faecal coliforms  

Faecal coliforms là nhóm các vi sinh vật dùng để chỉ thị khả năng có sự 

hiện diện của các vi sinh vật gây bệnh trong thực phẩm, có nguồn gốc từ ruột 

người và các động vật máu nóng khác. Khi Faecal coliforms hiện diện ở số 

lượng lớn trong mẫu chứng tỏ nguồn nước tại đó đang bị nhiễm phân và khả 

năng có sự hiện diện của các vi sinh vật gây bệnh từ phân là rất cao. 

 

1.4. Tình áp dụng ATVSTP ở nước ngoài 
1.4.1. Áp dụng trong chế biến:  

Các nước trong Liên hiệp EU, Mỹ, Canada đã áp dụng HACCP từ lâu 

và HACCP đã là chương trình bắt buộc ở nhiều nơi trên thế giới không chỉ 

trong chế biến thủy sản mà còn trong chế biến thực phẩm nói chung.  

Từ năm 2001 đến nay tình trạng tranh chấp thương mại thủy sản ngày 

càng trở nên gay gắt và rào cản thương mại đã tác động mạnh đến ngành chế 

biến và xuất khẩu thủy sản của các nước. Rào cản phi thuế quan của các nước 

đang xuất hàng thủy sản là rào cản kỹ thuật (TBT- Technical barrie to Trade); 

rào cản an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y (SPS- sanitary and phytosanitary). 

Hiện nay nổi bật nhất là các dư lượng kháng sinh và một số hóa chất cấm sử 

dụng. 

Trong chế biến thủy sản đã áp dụng hệ thống HACCP và chứng chỉ ISO 
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9000 để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho sản phẩm cuối cùng. Tuy 

nhiên, để có sản phẩm thủy sản an toàn vệ sinh thì phải có nguyên liệu đảm 

bảo “sạch”, được cung cấp từ nguồn nguyên liệu khai thác trong tự nhiên và 

nuôi trồng thủy sản. Ví dụ năm 2001 tổng sản lượng tôm của thế giới 

3.300.000 tấn, trong đó sản lượng tôm đánh bắt tự nhiên khoảng 2.000.000 

tấn, tôm nuôi  là 1.300.000 tấn chiếm 40% tổng sản lượng . Như vậy là nguồn 

nguyên liệu do nuôi trồng cung cấp đang và sẽ chiếm tỷ trọng ngày càng cao 

trong tổng sản lượng thủy sản thế giới. 

     Để tăng năng suất thì phải sử dụng các điều kiện nuôi khác nhau. Vì vậy, 

nuôi tôm cá năng suất cao, để phòng trị các bệnh thường xảy ra, người nuôi 

trồng thủy sản đã dùng nhiều các thuốc và hóa chất khác nhau, gây ô nhiễm 

môi trường, dư lượng các chất không cho phép đã tích lũy trong sản phẩm 

thủy sản quá giới hạn cho phép. Sản phẩm của nhiều nước châu Á không được 

xuất vào các thị trường EU, Canada…Ví dụ hàng thủy sản của Trung Quốc 

không được xuất vào thị trường EU vì nhiễm Chloramphenicol. Thái Lan, 

Philipines… đã có nhiều lô hàng nhiễm kháng sinh bị xử lý. 

 

1.4.2. Áp dụng ATVSTP trong nuôi trồng thuỷ sản 

Trên thế giới, nhiều nước đã áp dụng ATVSTP trong nuôi trồng thủy 

sản như : 

+ Thái Lan: áp dụng ATVSTP trong nuôi Tôm Sú. (Pilot Project to 

Improve Quality of Aquacultured Shrimp -  Department of Fisheries Thailan, 

1997). 

+ Mỹ: thực hiện ATVSTP và nghiên cứu thẩm tra ở trung tâm làm sạch 

nhuyễn thể. Santo A, Furfari, Diane J. Kelley-Reitz, Martin Dowgert. (Second 

International Conference 6-7-8 April 1992). 



 21

+ Mỹ: xây dựng chương trình ATVSTP cho cơ sở làm sạch nhuyễn thể 

tư nhân Thomas L. Howell, Stephen H. Jones, George C. Nardi. (Second 

International Conference 6-7-8 April 1992). 

+ Anh: chương trình phân loại và giám sát vùng thu họach nhuyễn thể ở 

England và Wales, Christopher Rodger, David Lees, Sally Hudson. (Second 

International Conference 6-7-8 April 1992). 

+ Úc: hệ thống đánh giá việc làm sạch hàu, ứng dụng HACCP cho việc 

làm sạch hàu sống, Phillip D. Bird. 1992. (Second International Conference 6-

7-8 April 1992) 

     Tháng 3 năm 2002, Thái Lan có nhiều tấn tôm xuất khẩu sang thị trường 

EU bị từ chối do nhiễm kháng sinh nitrofura trong sản phẩm, vì kháng sinh 

này có thể gây ung thư cho người tiêu dùng. Theo ông giám đốc Viện nghiên 

cứu sức khỏe của trường Đại học Chulalongkorn Peerasak nuôi tôm ở Thái 

Lan vẫn chưa đạt chỉ tiêu bình thường cho phép. Do đó, Hội đồng nghiên cứu 

Quốc gia Thái Lan đã đi đầu cho việc nghiên cứu để bảo vệ môi trường và 

dịch bệnh do nước thải từ các trại nuôi Tôm Sú thải ra đã gây ô nhiễm môi 

trường. Hội đồng đề nghị chính phủ tài trợ cho 700 triệu bạt/năm để nghiên 

cứu dự án dài hạn từ 5-7 năm (theo nguồn tin foodmarketexchange.com 

15/7/2002). Thái Lan là một trong các nước đầu tiên đưa ra quy trình công 

nghệ nuôi tôm tuần hoàn kép kín, đạt năng suất cao. Các nhà khoa học Thái 

Lan tiếp tục đổi mới quy trình nuôi tôm tuần hoàn, đa dạng hóa sản phẩm, họ 

đã nuôi Cá Măng biển (Chanos chanos), Cá Đối (Mugil spp),  hầu, vẹm xanh 

trong ao lắng (Siri Tookwinas, CTV, 1998). Viện nghiên cứu sức khỏe động 

vật thủy sản (AAHRI) của Thái Lan đã xuất bản tài liệu “Quản lý sức khỏe 

tôm trong ao nuôi” (1995, 1998). Nghiên cứu sử dụng các chế phẩm sinh học, 

Ozone để vệ sinh môi trường và cải thiện chất nước trong ao nuôi tôm. Những 

nghiên cứu của Thái Lan chủ yếu tập trung vào việc đưa năng suất lên cao và 

hạn chế động vật bị bệnh, chưa có một nghiên cứu cụ thể hoàn thiện nào về bảo 
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đảm ATVSTP, nhất là dư lượng các chất độc cấm sử dụng tồn tại ở vật nuôi. 

 Theo nguồn tin từ fish.com (18/7/2002) người nuôi tôm Philippin đang sử 

dụng công nghệ mới nhất để đảm bảo sản phẩm không chứa hóa chất bị cấm. 

Cục nghề cá và  nguồn lợi thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp (BFAR) đã quyết 

định một loạt giải pháp trong đó triển khai bộ quy tắc ứng xử đối với nuôi tôm 

bền vững, dựa vào hướng dẫn của Liên minh nuôi trồng thủy sản toàn cầu, 

đảm bảo chỉ sử dụng các biện pháp nuôi tôm bền vững. Cục nuôi trồng thủy 

sản (SEAFDEC-AQD) họ đã đề xuất áp dụng hệ thống nuôi tôm thâm canh 

hài hòa với môi trường sử dụng hệ thống ít thay nước.  

  Hội thảo nuôi trồng thủy sản thế giới 2002 họp ở Bắc Kinh từ 23-

27/4/2002 đã có nhiều báo cáo đề cập và thảo luận về chất lượng và ATVSTP, 

như: Chương trình thực hành nuôi trồng thủy sản tốt nhất của liên minh nuôi 

trồng thủy sản toàn cầu (Claude E. Boyd and George W. Chamber lain, 2002); 

Phát triển thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (GAPs) phù hợp và được công 

nhận trên thế giới (Brett Koonse, 2002); Chứng chỉ nuôi tôm và thực hành 

quản lý môi trường tốt nhất (BMPs) (Jason Clay, 2002); Chất lượng và an toàn 

cá nuôi (Lahsen Ababouch, 2002); Thực trạng của các quy tắc trong ao nuôi 

(Claude E. Boyd, 2002);  Sự an toàn của sản phẩm nuôi trồng thủy sản (Peter 

Karim Ben Embarek, 2002).  

  Quy phạm thực hành nuôi trồng thuỷ sản tốt (Good Aquaculture 

Practices, viết tắt là GAqP) là quy phạm thực hành ứng dụng trong nuôi trồng 

thủy sản nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm đồng thời giảm thiểu dịch bệnh và 

ô nhiễm môi trường.  

Quy tắc ứng xử trong nuôi trồng thuỷ sản có trách nhiệm, viết tắt 

là”quy phạm nuôi có trách nhiệm”, (Code of Conduct for Responsible 

Aquaculture, viết tắt là CoC) : là quy phạm thực hành để ứng dụng trong nuôi 

tôm được xây dựng dựa trên các quy định tại Điều 9 - Phát triển nuôi trồng 

thuỷ sản - của “Bộ Quy tắc ứng xử nghề cá có trách nhiệm” của FAO (Phụ lục 



 23

2) nhằm kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm 

cho sản phẩm nuôi, nâng cao tính cộng đồng và hiệu quả tổng hợp của nghề 

nuôi tôm. 

Quy phạm thực hành quản lý tốt hơn (Better Management Practices, 

viết tắt là BMP) là quy phạm thực hành ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản tại 

các cơ sở nuôi có cơ sở hạ tầng còn hạn chế, nhỏ lẻ nhằm đảm bảo an toàn 

thực phẩm đồng thời giảm thiểu dịch bệnh và ô nhiễm môi trường. 

Tiêu chuẩn nuôi trồng thủy sản tốt nhất do liên minh nuôi trồng thủy 

sản thế giới ban hành (AA's Best Aquaculture Practices standards): 

 

Bảng 8: Tiêu chuẩn môi trường cho trại nuôi thương phẩm (BAP): 

STT Chỉ tiêu Giá trị ban 
đầu 

Giá trị cuối 
cùng 

1 pH (trong tháng)  6,0- 9,5 6,0- 9,0 
2 Tổng huyền phù rắn (mg/l- trong 

quý) 
≤ 100 ≤ 50 

3 Lân hòa tan (mg/l- trong tháng) ≤ 0,5 ≤ 0,3 
4 Tổng ammonia (mg/l- trong tháng) ≤ 5 ≤ 3 
5 BOD5 (mg O2/l- trong quý) ≤ 50 ≤ 30 
6 Oxy hòa tan- DO (mg/l- trong quý) ≥ 4 ≥ 5 
7 Độ mặn 

Nước có độ mặn < 1‰, độ dẫn 
điện < 1.500µmhos/cm hoặc < 
550mg/l Cl 

Không thay đổi 
trên 800mg/l 
Cl trong nước 

ngọt 

Không thay đổi 
trên 550mg/l Cl 
trong nước ngọt 

 

Bảng 9: Tiêu chuẩn môi trường cho trại sản xuất giống (BAP): 

STT Chỉ tiêu Giá trị ban 
đầu 

Giá trị cuối 
cùng 

1 pH (trong tháng)  6,0- 9,5 6,0- 9,0 
2 Tổng huyền phù rắn (mg/l- trong quý) ≤ 100 ≤ 50 
3 Lân hòa tan (mg/l- trong tháng) ≤ 0,5 ≤ 0,3 
4 Tổng ammonia (mg/l- trong tháng) ≤ 5 ≤ 3 
5 BOD5 (mg O2/l- trong quý) ≤ 50 ≤ 30 
6 Oxy hòa tan- DO (mg/l- trong tháng)  ≥ 4 ≥ 5 
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Bảng 10: Yêu cầu chất lượng nước nuôi hải sản (Trung Hoa, 2001) 
 

Stt Hạng mục Giá trị tiêu chuẩn 
1 Màu, mùi, vị Nước nuôi thuỷ sản nước nuôi hải 

sản không được có màu, mùi, vị 
khác thường 

2 Tổng số vi khuẩn Coli (tế bào/l) ≤ 5000, nước nuôi nhuyễn thể làm 
thực phẩm sống cho người ≤ 500 

2 Coli forum gây bệnh lị (tế bào/l) ≤ 2000, nước nuôi nhuyễn thể làm 
thực phẩm sống cho người ≤ 140 

4 Hg (mg/l) ≤ 0,0002 
5 Cd (mg/l) ≤0,005 
6 Pb (mg/l) ≤0,05 
7 Cr hoá trị 6 (mg/l) ≤ 0,01 
8 Cr tổng số(mg/l) ≤ 0,1 
9 As (mg/l) ≤ 0,03 
10 Cu (mg/l) ≤ 0,01 
11 Zn (mg/l) ≤ 0,1 
12 Se (mg/l) ≤ 0,2 
13 Cyanide (mg/l) ≤ 0,005 
14 Phenol bốc hơi (mg/l) ≤ 0,005 
15 Các loại dầu (mg/l) ≤ 0,05 
16 Nông dược 666, (mg/l) ≤ 0,001 
17 Nông dược DDT, (mg/l) ≤ 0,00005 
18 Mala sulphur phosphorus (mg/l) ≤ 0,0005 
19 Methyl 2 sulphur phosphorus (mg/l) ≤ 0,0005 
20 Leguo (mg/l) ≤ 0,1 
21 Poly chlorine liên kết benzen (mg/l) ≤ 0,00002 
 

 Như vậy, việc nuôi trồng thủy sản an toàn vệ sinh thực phẩm là tiêu chí của 

các quốc gia sản xuất hàng hóa thủy sản và hiện đang được nhiều nước tiến 

hành nghiên cứu. Những nghiên cứu này cũng chỉ mới đang ở giai đoạn thử 

nghiệm ban đầu chưa đưa ra được những công nghệ hoàn hảo. 

 Hướng nghiên cứu của các nước có truyền thống nuôi trồng thủy sản tiên 

tiến (Trung Quốc, Thái Lan, Mỹ…) và của liên minh nuôi trồng thủy sản toàn 

cầu là đưa ra phương pháp tổng hợp nuôi trồng thủy sản bền vững được thực 
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hiện bằng các giải pháp thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (GAPq). Các kỹ 

thuật sử dụng cụ thể được áp dụng để nâng cao năng suất đồng thời cũng phải 

khống chế được môi trường ổn định và tăng cường sức khỏe vật nuôi không 

để cho chúng xảy ra dịch bệnh. Hay nói cách khác là chúng ta phải kiểm soát 

được tất cả các nguy cơ có thể dẫn đến mất an toàn vệ sinh thực phẩm. 

 Trung Quốc là một trong những nước xuất khẩu hàng thủy sản bị cấm 

xuất khẩu vào EU và bị kiểm tra 100% các lô hàng  xuất vào thị trường EU, 

Canada, Mỹ. Do đó Trung Quốc cũng đang tiếp tục nghiên cứu đưa ra biện 

pháp nuôi tôm cao sản, sạch bệnh, an toàn vệ sinh sản phẩm bằng các kỹ thuật 

nuôi ao sâu, bờ cao, tăng cường sức đề kháng và xử lý chất thải (2002). 

 

1.5. Tình áp dụng ATVSTP ở trong nước 
1.5.1. Áp dụng trong chế biến: 

Ứng dụng HACCP trong xí nghiệp chế biến thủy sản ở Việt Nam được 

triển khai từ  năm 1997, hiện nay có hơn 230 xí nghiệp đã áp dụng và đạt tiêu 

chuẩn ngành Thủy sản trong đó có 171 xí nghiệp đạt tiêu chuẩn EU. Chất 

lượng hàng thủy sản Việt Nam đã nâng cao, có uy tín trên thương trường và 

đặc biệt lượng sản phẩm bị nhiễm những mối nguy ATVSTP đã giảm. Việt 

Nam đã có thể chế biến sản phẩm ăn liền (sản phẩm có độ rủi ro cao) cho các 

thị trường khó tính như Nhật Bản, EU, Mỹ.  

 

1.5.2. Áp dụng trong nuôi trồng thủy sản: 

Hiện nay NTTS đã có nhiều mô hình nghiên cứu áp dụng quy trình 

công nghệ nuôi thâm canh, siêu thâm canh, năm 2005 nuôi tôm đạt sản lượng 

340.000 tấn; nuôi Cá Tra sản lượng đạt 375.000 tấn. Năm 2008 sản lượng 

NTTS đã đạt 2,45 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản đạt 4,5 tỷ USD, 

trong đó có 1,2 triệu tấn cá tra, kim ngạch xuất khẩu khoảng 1,5 tỷ USD. 
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Ở nước ta hiện nay, trong NTTS đã có chương trình kiểm soát nhuyễn 

thể hai mảnh vỏ (sống trong môi trường tự nhiên). Chương trình đã được EU 

công nhận gồm 18 vùng nuôi nhuyễn thể 2 mảnh vỏ và 11 cơ sở sản xuất được 

phép xuất nghêu sang thị trường EU.  

Để giải quyết các vấn đề gây nhiễm các chất không được phép sử dụng, 

có hại đến sức khỏe người tiêu dùng và vượt qua được rào cản kỹ thuật của 

các nước nhập khẩu, tạo ra thị trường xuất khẩu bền vững và ổn định. Xây 

dựng một hệ thống các tiêu chuẩn bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong 

sản xuất nuôi trồng thủy sản tạo ra nguồn nguyên liệu chủ lực cho chế biến 

xuất khẩu thủy sản. Chúng ta cần phải hiểu rõ các giai đoạn sản xuất, các yếu 

tố và các hoạt động ảnh hưởng, tác động đến quá trình nuôi trồng thủy sản, 

nhận thức được các rủi ro có liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ đó, 

đề ra biện pháp tổng hợp không dùng thuốc hoặc tìm các chất thay thế an toàn, 

áp dụng quy trình công nghệ nuôi tiên tiến nhằm đạt được sản phẩm thủy sản 

an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Để giải quyết vấn đề bảo đảm ATVSTP trong nuôi trồng thủy sản, trước 

tiên bằng biện pháp hành chính. Chính phủ đã ban hành chỉ thị 07/2002CT-

TTg về việc tăng cường quản lý thuốc kháng sinh, hóa chất trong sản xuất 

kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật. Trong đó nêu rõ các biện pháp 

cần tích cực triển khai tại các ngành hữu quan.  Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 

37/2005/CT- TTg về một số biện pháp tăng cường quản lý hoá chất, kháng 

sinh dùng cho sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

Bộ thủy sản đã ban hành những văn bản pháp quy về kiểm tra, kiểm 

soát: Quyết định 07/2005/QĐ-BTS ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh 

cấm và hạn chế sử dụng trong sản xuất kinh doanh thủy sản (ngày 24/2/2005), 

Chỉ thị 03/2005/CT-BTS về việc tăng cường kiểm soát dư lượng, hoỏ chất, 

khỏng sinh cú hại trong hoạt động thủy sản (ngày 7/3/2005), báo cáo Thủ 

tướng ban hành Chỉ thị số 37/2005/CT- TTg về một số biện pháp tăng cường 
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quản lý hoỏ chất, khỏng sinh dựng cho sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Quyết 

định số 26/2005/QĐ-BTS (18/8/2005) bổ sung danh mục kháng sinh nhóm 

Fluoroquilones cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản. Những việc 

trên đây thể hiện sự quan tâm của Chính phủ và ngành thủy sản về việc quản lý 

từ nguồn. Quyết định số 06/2006/QĐ-BTS (10/4/2006) Về việc ban hành Quy 

chế Quản lý vùng và cơ sở nuôi tôm an toàn.  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành văn bản pháp quy về  

các quy chế quản lý và chứng nhận vung nuôi bền vững: Quyết định số 

56/2008/QĐ-BNN (29/4/2008) Về  Ban hành Quy chế kiểm tra, chứng nhận 

nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững. Quyết định số 70/2008/QĐ-BNN 

(5/6/2008) Về Ban hành Quy chế Quản lý vùng và cơ sở nuôi cá tra. 

Những nghiên cứu thành công về giải pháp kỹ thuật nuôi tôm cá đảm 

bảo ATVSTP: Đề tài mã số KC-06-20.NN thực hiện 2003-2005 của TS Bùi 

Quang Tề đã đưa ra các giải pháp kỹ thuật nuôi tôm cá đảm bảo ATVSTP 

(con giống, thức ăn, quản lý môi trường và quản lý sức khoẻ tôm cá, thu 

hoạch) và các chỉ tiêu đảm bảo ATVSTP.  

Bước đầu đã có kết quả xây dựng quy phạm thực hành nuôi tốt (GAP) 

cho một số vùng nuôi tôm sú ở Việt Nam.  
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Chương 2 

QUY PHẠM THỰC HÀNH NUÔI TRỒNG THÚY 

SẢN TỐT  (Good Aquaculture Practices- GAqP)  

VÀ HẠCH TOÁN KINH TẾ 
 

Quy phạm thực hành nuôi trồng thuỷ sản tốt (Good Aquaculture 

Practices, viết tắt là GAPq) là quy phạm thực hành ứng dụng trong nuôi trồng 

thủy sản nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm đồng thời giảm thiểu dịch bệnh và 

ô nhiễm môi trường. 

 

2.1. Kiểm soát dịch bệnh 
2.1.1. Các yếu tố phát sinh bệnh ở tôm 

• Tôm và môi trường sống là một thể thống nhất 

• Khi chúng mắc bệnh là kết quả tác động qua lại giữa cơ thể và môi 

trường sống.  

• Tôm bị bệnh là sự phản ứng của cơ thể với sự biến đổi của các nhân tố 

ngoại  cảnh (thường biến đổi xấu)  

• Cơ thể tôm thích nghi thì tồn tại nếu chúng không thích nghi sẽ bị bệnh 

và chết.  

• Do đó tôm bị bệnh phải có 3 nhân tố: 

- Môi trường sống(1): To, pH, O2, CO2, NH3, NO2, kim loại nặng,..., 

những yếu tố này thay đổi bất lợi cho tôm và tạo điều kiện thuận lợi cho tác 

nhân gây bệnh (mầm bệnh) dẫn đến cá dễ mắc bệnh. 

- Tác nhân gây bệnh (mầm bệnh-2): Vurus, Vi khuẩn, Nấm, Ký sinh 

trùng và những sinh vật hại khác. 
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- Vật nuôi(3) có sức đề kháng hoặc mẫn cảm với các tác nhân gây bệnh 

là cho cá chống được bệnh hoặc dễ mắc bệnh. 

Mối quan hệ của các yêu tố  gây bệnh khi đủ ba yếu tố 1,2,3 thì tôm 

mới có thể mắc bệnh (hình 1): nếu thiếu 1 trong 3 yếu tố thì cá không bị mắc 

bệnh (hình 2-4). Tuy cá có mang mầm bệnh nhưng môi trường thuận lợi cho 

tôm và bản thân tôm có sức đề kháng với mầm bệnh thì bệnh không thể phát 

sinh được. Để ngăn cản những nhân tố trên không thay đổi xấu cho cá thì con 

người, kỹ thuật nuôi phải tác động vào 3 yếu tố như: cải tạo ao tốt, tẩy trùng 

ao hồ diệt mầm bệnh, thả giống tốt, cung cấp thức ăn đầy đủ về chất và lượng 

thì bệnh rất khó xuất hiện. 

 
 

Hình 1:  Mối quan hệ giữa các yếu tố gây bệnh: Vùng xuất hiện bệnh (màu đỏ) 

có đủ ba yếu tố gây bệnh 1,2,3. 
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Hình 2: Không xuất hiện bệnh do môi trường tốt, không đủ ba yếu tố gây bệnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3: Không xuất hiện bệnh do không có mầm bệnh, không đủ ba nhân tố 

gây bệnh. 
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Hình 4: Không xuất hiện bệnh do vật nuôi có sức đề kháng cao, không đủ ba 

yếu tố gây bệnh 

 

Khi nắm được 3 yếu tố trên có mối quan hệ mật thiết, do đó xem xét 

nguyên nhân gây bệnh cho cá không nên kiểm tra một yếu tố đơn độc nào mà 

phải xét cả 3 yếu tố: môi trường, mầm bệnh, vật nuôi. Đồng thời khi đưa ra 

biện pháp phòng và trị bệnh cũng phải quan tâm đến 3 yếu tố trên, yếu tố nào 

dễ làm chúng ta xử lý trước. Ví dụ thay đổi môi trường tốt cho tôm là một 

biện pháp phòng bệnh. Tiêu diệt mầm bệnh bằng hoá chất, thuốc sẽ ngăn chặn 

được bệnh không phát triển nặng. Cuối cùng chọn những giống tôm có sức đề 

kháng với những bệnh thường gặp gây nguy hiểm cho tôm. 
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2.1.2. Những bệnh thường gặp ở tôm cần kiểm soát 

2.1.2.1. Bệnh MBV (Penaeus monodon Baculovirus- MBV) ở tôm sú- bệnh 

còi. 

Tác nhân gây bệnh:  

 - Baculovirus monodon type A, hình que kích thước 75 x 324nm.  

- Virus ký sinh ở nhân tế bào gan tụy, có thể ẩn (Occlusion body). 

Dấu hiệu bệnh lý: 

 - Tôm kém ăn, chuyển màu tối hoặc xanh xám. 

 - Vỏ, phần phụ hoại tử có nhiều sinh vật bám. 

 - Gan, tuỵ vàng nhạt teo lại thối rất nhanh. 

 - Trong nhân tế bào gan, tuỵ có nhiều thể ẩn của MBV. 

 - Tôm chậm lớn (còi) sinh trưởng không đều (hình 7). 

 - Tỷ lệ chết dồn tích tới 70% hoặc cao hơn. 

  
Hình 5: Gan tụy tôm sú giống nhiễm bệnh MBV, các thể ẩn ( ) trong nhân tế 

bào hình cầu không bắt màu. Nhuộm  màu xanh  Malachite 0,5 %. 
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Hình 6: Tế bào gan tuỵ tôm sú giống nhiễm bệnh MBV các thể ẩn ( ) phát 

triển đầy trong nhân tế bào gan tuỵ bắt màu đỏ. nhuộm màu E & H. 

  
Hình 7:  Tôm sú nhiễm MBV còi  không phát triển đồng đều. 

Phân bố:   

 - Gặp từ Postlarvae 5 đến tôm trưởng thành của  tôm sú, tôm thẻ. 

Phòng bệnh: 

 - Không thả tôm sú mang mầm bệnh MBV. 

 - Không để môi trường xấu gây sốc cho tôm. 

 - Lọc và khử trùng kỹ các nguồn nước. 

 - Cung cấp thức ăn có chất lượng cao. 
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2.1.2.2. Bênh virus đốm trắmg ở giáp xác (Hội chứng virus đốm trắng ở 

giáp xác: WSSV- White spot syndrome virus) 

Tác nhân gây bệnh: 

 - Giống Whispovirus, có thể vùi (inclusion body). Hình trứng, có đuôi, 

kích thước 70-150 x 250-380 nm.  

- Virus ký sinh ở nhân tế bào gan tụy, nhân tế bào mang, nhân tế bào 

biểu bì dạ dày, ruột, nhân tế bào biểu bì dưới vỏ, hệ bạch huyết (Lympho). 

Dấu hiệu bệnh lý: 

 - Có những đốm trắng dưới vỏ, thường có đường kính từ 0,5-2,0 mm. 

 - Thường liên quan đến sự xuất hiện của bệnh đỏ thân. 

 - Thể virus ký sinh trong tế bào biều bì dưới vỏ và tế bào biểu bì ruột. 

 - Tôm nuôi sau 1- 2 tháng bệnh xuất hiện từ 3-5 ngày gây chết tới 

100%. 

Phân bố:  

 - Gặp ở hầu hết giáp xác: tôm, cua, copepoda, tôm hùm và ấu trùng côn 

trùng 

- Tôm sú, tôm thẻ nuôi từ quảng canh đến nuôi thâm canh thường xuyên 

bị bệnh. 

- Thường phát bệnh vào mùa xuân (tháng 2-4) và mùa mưa (tháng 9-10) 

Phòng bệnh: 

 - áp dụng phương pháp phòng bệnh tổng hợp. 

 - Không thả tôm giống nhiễm bệnh virus (WSSV) 

 - Không để môi trường xấu gây sốc cho tôm. 

 - Lọc và khử trùng kỹ các nguồn nước. 

 - Cung cấp thức ăn có chất lượng cao  
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Hình 8: Tiểu phần virus gây bệnh WSSV ở giáp xác 

 
Hình 9: Tôm sú xuất hiện các đốm trắng trên vỏ đầu ngực, đặc biệt trên chùy 

tôm cũng có đốm trắng. 

 
Hình 10: Tôm sú bị bệnh virus đốm trắng (WSSV) 
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2.1.2.3. Bệnh đầu vàng ở tôm sú nuôi (Yellow Head Disease-YHD) 

Tác nhân gây bệnh:  

 - Virus thuộc họ Rhabdoviridae hoặc Paramyxoviridae có dạng hình 

que kích  thước  44 x 173 nm.  

- Virus ký sinh ở tế bào mang, tế bào hệ bạch huyết, tế bào kẽ gan tụy, 

tế bào biểu bì ruột. 

 

Dấu hiệu bệnh lý:  

  - Thời gian ủ bệnh phát triển nhanh, ăn nhiều hơn mức bình thường. 

           - Ngừng ăn 1 - 2 ngày, gan, tuỵ, mang chuyển màu vàng, thân màu 

vàng nhạt. 

 - Nuôi sau 50 - 70 ngày tôm phát bệnh chết hàng loạt.  

 

Phân bố: 

 - Gặp ở tôm sú nuôi thâm canh. 

Phòng bệnh: 

 - áp dụng theo phương pháp phòng bệnh tổng hợp. 

 - Tránh vận chuyển tôm từ nơi có bệnh đến nơi chưa có bệnh. 

 - Tôm chết vớt ra khỏi ao, nước ao nuôi tôm bị  bệnh đầu vàng không 

được xả ra ngoài và xử lý bằng vôi nung hoặc Chlorua vôi nồng độ cao. 

 - Khi phát hiện ra dấu hiệu bệnh tốt nhất là thu hoạch ngay, nếu tôm 

nhỏ thì xử lý nước ao trước khi thả. 
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Hình 11: Tôm sú nhiễm bệnh đầu vàng. Tế bào mang tôm nhân tế bào thoái 

hóa kết đặc ( ) bắt màu đậm (X40). 

 
Hình 12: Tôm sú bị bệnh đầu vàng (2 con phía trên) 

  

2.1.2.4. Bệnh virus liên quan đến mang của tôm- Gill Asociated Virus- GAV 

Tác nhân gây bệnh 

- Giống Okavirus, hình que, kích thước 16-18 x 166-435nm.  

- Virus ký sinh ở tế bào mang, tế bào Lympho 

Dấu hiệu bệnh lý: 

- Virus GAV thường có mặt trên tôm khỏe, ít xuất hiện các dấu hiệu 

bệnh lý. 
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- Tôm nhiễm mạn tính, thể virus nằm trong (LO), gặp ở tôm sú tự nhiên 

và tôm nuôi,  

- Tôm nhiễm cấp tính, virus thường gặp ở tôm tự nhiên và có thể xuất 

hiện ở tôm sú nuôi.  

- Tôm hôn mê, kém ăn và bơi trên tầng mặt và gần bời ao. Cơ thể xuất 

hiện màu đỏ thẫm ở các phần phụ, mang tôm chuyển sang màu hồng (hình 13) 

và vàng nhạt (hình 14) 

Phân bố: 

- Bệnh hiện nay chỉ mới thông báo nhiễm tự nhiên ở tôm sú của úc. Gây 

nhiễm thực nghiệm đã gây ở tôm P. esculetus, P. merguiensis, P. japonicus 

 

Phòng trị bệnh: 

 - Như bệnh đầu vàng 

  
Hình 13: Tôm sú thân cuyển màu đỏ do nhiễm GAV 
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Hình 14: Tôm sú mang chuyển màu vàng, thân nhợt nhạt   

 

2.1.2.5. Bệnh nhiễm trùng virus dưới da và hoại tử (Infectious hypodermal 

ADN haematopoietic necrosis virus- IHHNV) 

Tác nhân gây bệnh 

- Giống Parvovirus, hình cầu, đường kính 22nm.  

- Virus ký sinh trong nhân tế bào tuyến anten, tế bào hệ bạch huyết, tế 

bào mang, tế bào dây thần kinh, có thể vùi (inclusion body), 

Dấu hiệu bệnh lý: 

- Tôm nhiễm bệnh thường hôn mê, hoạt động yếu, chủy biến dạng (hình 

15).  

- Tôm sú (P. monodon) bị bệnh lúc sắp chết thường chuyển màu xanh, 

cơ phần bụng màu đục.  

- Tôm chân trắng (P. vannamei) thể hiện hội chứng dị hình còi cọc.  

- Hệ số còi cọc trong đàn từ 10-30%, khi bị bệnh nặng hệ số còi cọc lớn 

tới 50%.  

Phân bố: 

 - Tôm chân trắng- Litopenaeus vannamei, Tôm sú- Penaeus monodon, 

P. stylirostris 

Phòng trị bệnh: 

 - Tương tự bệnh MBV, bệnh đầu vàng 
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Hình 15: A,B- Tôm chân trắng bị bệnh IHHNV chủy biến dạng; C- tôm chân 

trắng bị bệnh anten bị quăn queo;  

 

2.1.2.6. Bệnh Parvovirus gan tuỵ tôm he (Hepatopancreatic Parvovirus- 

HPV) 

Tác nhân gây bệnh 

- Giống Parvovirus, hình cầu, kích thước 22-24nm.  

- Virus ký sinh trong nhân tế bào gan tuỵ, biểu bì ruột trước, có thể vùi 

(inclusion body) 

Dấu hiệu bệnh lý: 

- Tôm nhiễm bệnh bỏ ăn, hoặc ít ăn, hoạt động yếu, dễ bị nhiễm các 

sinh vật bám trên mang, vỏ và các phần phụ.  

- Gan tôm bị teo lại hoặc hoại tử, hệ cơ bụng đục mờ, hiện tượng chết 

thường xảy ra ở tôm ấu trùng, tỷ lệ chết từ 50-100%. 

- Tôm nhiễm virus HPV thường có liên quan đến tôm nuôi thương 

phẩm (từ tháng thứ 3-4) thải phân trắng, tôm bỏ ăn, hoạt động chậm chạp và 

chết rải rác.  

Phân bố: 

- Những tôm nhiễm virus HPV: P. merguiensis, P. monodon, P. 

chinensis, P. japonicus, P. indicus, P. penicillatus, P. vanname, và 

Macrobrranchium rosenbergin.  

A B C 
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- Bệnh phân bố rộng rãi ở các châu á, châu úc, châu Phi và lan sang 

châu Mỹ.  

Phòng trị bệnh: 

- Tương tự bệnh MBV, bệnh đầu vàng 

Hình 16: Các thể vùi ( ) trong nhân tế bào gan tụy tôm sú nhiễm bệnh HPV, 

nhuộm H&E 

 

2.1.2.7. Hội chứng chậm lớn trên tôm sú nuôi- Monodon Slow Growth 

Syndrome- MSGS- Laem Singh virus (LSNV) 

Tác Nhân gây bệnh 

Virus hình lập phương, đường kính 25nm, thuộc họ Luteoviridae. Acid 

nhân là ARN. Virus (LSNV) . 

 
 

 

 
 



 42

  
Hình 17: A- Thấy rõ thể ẩn ( ) trong tế bào chất của tế bào; B- Các thể virus 

trong thể ẩn 

  

 
Hình 18: Tôm chậm lớn, màu xám, râu gẫy, đốt bụng dạng đốt tre (mẫu thu 

Hải Phòng, 2004) 

A 

B 
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Dấu hiệu bệnh lý 

Dấu hiệu đặc trưng (hình 4): 

- Tôm xẫm màu bất thường 

- Xuất hiện màu vàng sáng bất thường 

- Đốt bụng dạng đốt tre 

- Râu (anten) dễ gãy 

- Tốc độ tăng trưởng trung bình < 0,1g/ngày trong 4 tháng 

Phân bố và lan truyền bệnh 

       Từ năm 2002, người nôi tôm ở Thái Lan gặp hàng loại vấn đề với hiện 

tượng chậm lớn ở tôm sú nuôi. Gần đây cho rằng hiện này hiện tượng tôm sú 

chậm lớn cũng đang sảy ra ở Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và  Việt Nam  

Phòng bệnh 

Áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp 

 

2.1.2.8. Bệnh đuôi đỏ (Hội chứng virus Taura- Taura syndrom virus- TSV) 

Tác nhân gây bệnh 

- Giống Picornavirus, hình cầu, kích thước 30-32nm.  

- Virus ký sinh tế bào biểu mô và dưới biểu mô đuôi 

Dấu hiệu bệnh lý: 

- Giai đoạn: ấp tính và chuyển tiếp là yếu lờ đờ (hấp hối), đuôi phồng 

chuyển màu đỏ và hoại tử, nên ngư dân nuôi tôm ở Ecuador gọi là bệnh “đỏ 

đuôi”.  

Giai đoạn mạn tính của bệnh chỉ có tổ chức lympho nhiễm virus.  

- Tôm L. vannamei ở giai đoạn cấp tính có tỷ lệ chết cao, hầu hết tôm P. 

stylirostris bị nhiễm bệnh nhưng chúng có khả năng chống không cho bệnh 

TSV phát triển. 

Phân bố: 
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Bệnh thường gặp ở tôm he chân trắng (L. vannamei = Penaeus 

vannamei) ở giai đoạn nuôi từ 14-40 ngày nuôi ở ao hoặc trong các bể ương.  

Bệnh TSV cũng có thể nhiễm ở tôm Tây bán cầu  (P. stylirostris, P. 

setiferus và P. schmitti). Ngoài ra một số tôm Tây bán cầu (P. aztecus và P. 

duorarum) và Đông bán cầu (P. chinensis, P. monodon và P. japonicus) có thể 

gây nhiễm bệnh TSV bằng thực nghiệm. 

Phòng trị bệnh: 

- Tương tự như bệnh MBV, bệnh đốm trắng và bệnh đầu vàng. 

  

Hình 19: A- tôm chân trắng thân chuyển màu hồng và đuôi có màu trắng đục; 

B- tôm chân trắng bị bệnh thân chuyển màu trắng đục. 

 

2.1.2.9. Bệnh hoại tử cơ (đục thân) do virus -  Infectious Myonecrosis Virus 

(IMNV) 

Tác Nhân gây bệnh 

Tác nhân gây bệnh IMNV là một virus có hình lập phương, không có vỏ 

ngoài, đường kính 40 nm  

A B 
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Hình 20: Thể virus IMNV 

 

Dấu hiệu bệnh lý 

Dấu hiệu đặc trưng là hiện tượng hoại tử từ những điểm nhỏ rồi lan rộng 

thành những mảng lớn ở phần mô cơ trơn, ban đầu là ngoại biên đốt bụng và ở 

phần đuôi, thường thì phần cơ đuôi xuất hiện màu trắng đục và có thể chuyển 

màu hồng (hình 21). 

   
Hình 21: A- Tôm thẻ chân trắng bị bệnh IMNV; B, C- Tôm sú bị bệnh IMNV 

A B 
C 
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Phân bố và lan truyền bệnh 

Bệnh hoại tử cơ hay đục thân, (Infectious Myonecrosis, IMN) ở tôm thẻ 

chân trắng (Liptopenaeus vannamei), L. stylirostris và Penaeus monodon. 

Phòng bệnh 

Áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp 

 

2.1.2.10. Bệnh phát sáng ở ấu trùng giáp xác. 

Tác nhân gây bệnh:  

 - Vibrio parahaemolyticus; Vibrio harveyi. 

Dấu hiệu bệnh lý: 

 - ấu trùng tôm cua kém ăn, hoạt động lờ dờ. 

 - Những con chết phát sáng ở đáy. 

 - Bệnh nặng, con sống cũng phát bệnh. 

Phân bố: 

 - Giai đoạn Zoea, Mysis, Postlarva, tôm giống 2-3 cm. 

 - Giai đoạn nauplius, megalops, cua bột 

 - Các loài tôm he, cua biển, tôm càng xanh. 

Phòng và trị bệnh: 

 - Lọc kỹ nước ương ấu trùng. 

 - Khử trùng nước ương ấu trùng: Tia cực tím, TCCA 

 - Khử trùng trứng Artemia bằng BKC. 

 - Khử trùng tảo bằng kháng sinh. 

 - Khử trùng tôm bố mẹ bằng formalin. 

 - Dùng một số kháng sinh phun trực tiếp. 
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Hình 22: A- Vi khuẩn khuẩn nuôi cấy phát sáng trên môi trường; B- tôm sú 

giống bị bệnh phát phát sáng. 

 

2.1.2.11. Bệnh đỏ thân do vi khuẩn ở tôm. 

Tác nhân gây bệnh: 

 - Vibrio parahaelyticus; V. alginolyticus;  V. alguillarum; V. vulnificus 

Dấu hiệu bệnh lý: 

 -Tôm hoạt động lờ đờ. 

 - Thân chuyển màu hồng sau đỏ dần. 

 - Sinh vật bám trên vỏ nhiều. 

 - Gan, tuỵ bị dịch hoá có màu hồng. 

Phân bố: 

 - Gặp ở nhiều loài tôm he. 

 - Đặc biệt tôm sú nuôi quảng canh đến thâm canh. 

 - Kết hợp với bệnh đốm trắng gây chết hàng loạt. 

Phòng và trị bệnh: 

 - Cải tạo môi trường nuôi tốt. 

 - Thả giống tôm không mang các mầm bệnh. 

 - Chăm sóc quản lý tốt. 

B A 



 48

 - Dùng kháng sinh nếu không có bệnh đốm trắng. 

 
 

 

Hình 23: A- Tôm sú bị bệnh đỏ thân (con thứ 3,4); B- Tôm sú bị bệnh đỏ 

chân; 

 
Hình 24: A- Tôm sú bị bệnh đỏ thân (con thứ 3,4); B- Tụm sỳ bị bệnh đỏ thân; 

 

2.1.2.12. Bệnh đốm trắng do vi khuẩn ở tôm (bacterial white spot syndrome 

- BWSS) 

Tác nhân gây bệnh: 

- Bacillus subtilis (hình 25), Vibrio cholerae ở các ao pH và độ kiềm 

cao, Vibrio spp 

Dấu hiệu bệnh lý: 

- Tôm sinh trưởng bình thường không có hiện tượng tôm chết.  

- Đốm trắng mờ đục nhìn thấy trên vỏ khắp cơ thể, khi bóc vỏ ra nhìn rõ 

hơn. Đốm trắng hình tròn nhỏ hơn đốm trắng của bệnh virus (WSSV).  

- Đốm trắng có dạng lan tỏa hình địa y (hình 26) ở giữa rỗng (có hiện 

tượng ăn mòn) khác với đốm trắng do virus có đốm đen (melanin) ở giữa.  

A B 

B A 
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- Đốm trắng thường chỉ ở phía ngoài lớp biểu bì và tổ chức liên kết. Các 

đốm trắng này có thể mất khi tôm lột vỏ 

Phân bố: 

- Bệnh đốm trắng do vi khuẩn được mô tả gặp ở tôm sú nuôi ở Malaysia 

(Wang et al. 2000). Các ao nuôi thâm canh thường xuất hiện bệnh đốm trắng, 

nhưng test PCR bệnh WSSV âm tính.  

Phòng trị bệnh: 

- Kiểm soát mật độ vi khuẩn trong nước ao nuôi tôm.  

- Xác định vi khuẩn Bacillus subtilis trong chế phẩm vi sinh hạn chế 

dùng cho ao nuôi  tôm  

- Ao đã nhiễm bệnh đốm trắng do vi khuẩn dùng vôi nung (CaO) bón 

cho ao liều lượng 25ppm, để không làm tăng độ kiềm trong ao và tăng pH 

nhanh. 

 
Hình 25: Bacillus subtilis trong đốm trắng của tôm (theo Wang et al. 2000- 

ảnh KHV§T);  
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Hình 26: Đốm trắng trên vỏ tôm bị bệnh thấy rõ ăn mòn ( ) hoặc lỗ rỗng ở 

giữa ( );   

 

2.1.2.13. Bệnh ăn mòn vỏ kitin ở giáp xác. 

Tác nhân gây bệnh: 

 - Vibrio spp; Pseudomonas spp; Proteus sp 

 - Yếu tố môi trường xấu gây sốc cho tôm. 

Dấu hiệu bệnh lý: 

 - Vỏ kitin có đốm ăn mòn. 

 - Các phần phụ chuyển sang màu nâu đen và cụt dần. 

 - Tôm, cua lột xác khó khăn. 

Phân bố: 

 - Tôm sú, tôm thẻ giai đoạn tôm thịt. 

 - Xuất hiện ở cua biển. 

Phòng và trị bệnh: 

 - Cải tạo môi trường tốt. 

 - Quản lý chăm sóc tốt. 

 - Kích thích tôm, cua lột vỏ. 

 - Cho tôm, cua ăn kháng sinh Qu¶n lý ch¨m sãc tèt. 

 - KÝch thÝch t«m, cua lét vá. 

 - Cho t«m, cua ¨n kh¸ng sinh. 

 



 51

 

 

Hình 27: Tôm sú bị nhiễm khuẩn Vibrio spp: A,B- đuôi tôm sú bị ăn mòn;  

  
Hình 28: Tôm sú (A) và tôm chân trắng (B) bị bệnh đen mang do vi khuẩn 

Vibrio spp. 

 

2.1.2.14. Bệnh vi khuẩn dạng sợi ở tôm. 

Tác nhân gây bệnh:  

 - Leucothris mucor; Cytophagar; Flexibacter; Thiothris; 

Flavobacterium  

Dấu hiệu bệnh lý: 

 - Vi khuẩn phát triển bao phủ khắp cơ thể ấu trùng. 

 - Các phần phụ dính bết. 

Phân bố: 

 - Giai đoạn Mysis, Postlarvae. 

A 
B 

A B 
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 - Các loài tôm he, tôm càng xanh.Các loài động vật thuỷ sản khác. 

 - Trong bể, ao khi môi trường nước bị ô nhiễm 

Phòng và trị bệnh: 

 - Lọc và khử trùng nguồn nước. 

 -Dùng thuốc: TCCA, BKC phun vào bể ương. 

 

  

  
Hình 29: A,B- Mang tôm nhiễm vi khuẩn dạng sợi Leucothrix mucor  mức độ 

nặng - mẫu tươi không nhuộm (hình A-300 lần; hình B- 450 lần); C,D- Vi 

khuẩn dạng sợi Leucothrix mucor  trên mang và phần phụ tôm giống, mẫu 

tươi không nhuộm (hình C- 1500 lần; hình D- 2300 lần); E,F- Mẫu mô bệnh 

học tôm giống nhiễm Leucothrix mucor mức độ nặng. Chú ý các khuẩn lạc vi 

khuẩn trên bề mặt vỏ kitin ( ) nhưng nó không xâm nhập vào trong và không 

gây phản ứng viêm cho vật chủ. Nhuộm màu H & E (hình E- 900 lần; hình F - 

1500 lần) 

 

A B C 

D E F 
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2.1.2.15. Bệnh nấm ở giáp xác 

Tác nhân gây bệnh:  

 - Lagenidium; Sirolpidium; Haliphthoros; Fusarium 

   

   
Hình 30: A- Nấm Lagenidium callinectes ký sinh trên phần đầu ngực của ấu 

trùng tôm (phóng đại 70 lần); B- Nấm L. callinectes ký sinh trên phần bụng 

của ấu trùng tôm (phóng đại 70 lần); C- Nấm Lagenidium sp  các khuẩn ty 

phát triển phía ngoài cơ thể ấu trùng tôm (450 lần ); D- Nấm Fusarium sp ký 

sinh trên mang tôm; E- Bào tử đính (conidia) của nấm Fusarium solani và bào 

tử đính (conidia):   bào tử đính có 3-6 tế bào;  bào tử đính có 1-2 tế bào;  

F- Fusarium sp  

 

Dấu hiệu bệnh lý: 

 - Nấm phát triển bao phủ khắp cơ thể ấu trùng. 

 - Các phần phụ dính bết. 

 - ấu trùng mất sắc tố nhợt nhạt. 

D E F 

A B C 
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 - Trên mang, các phần phụ xuất hiện các đốm đen. 

 - Tôm chết rải rác. 

Phân bố: 

 - Giai đoạn Nauplius, Zoea, Mysis, ít gặp ở giai đoạn Postlarvae. 

 - Các loài tôm he, tôm càng xanh. 

 - Các loài cua. 

 - Giai đoạn tôm thịt của các loài tôm he nuôi trong ao khi môi trường 

nước bị ô nhiễm 

Phòng và trị bệnh: 

 - Lọc và khử trùng nguồn nước. 

 - Dùng thuốc: Iodine, BKC phun vào bể ương. 

 

2.1.2.16. Trùng hai tế bào ký sinh ở ruột tôm he 

Tác nhân gây bệnh: 

 - Trùng 2 tế bào Gregarine: Nematopsis; Cephalolobus; Paraophiodina 

Dấu hiệu bệnh lý: 

 - Tôm nhiễm trùng 2 tế bào Gregarine ký sinh ruột làm ảnh hưởng đến 

sinh  trưởng của tôm. 

Phân bố:  

- Các loài giáp xác tôm nuôi nước mặn đều nhiễm bệnh trùng 2 tế bào. 

Phòng và trị bệnh: 

 - áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp. 

 - Không dùng thức ăn tươi có nhiễm Gregarine. 

 - Loại bỏ tôm, cua bị nhiễm bệnh ra khỏi khu vực nuôi.  

 - Chưa có biện pháp trị bệnh. 
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Hình 31: Trùng hai tế bào ký sinh ở tôm (Gregarine). A,B- Thể dinh dưỡng 

(Trophozoite) của Nematopsis sp ký sinh ở ruột giữa của tôm sú; C- hạt bào tử 

(Sporozoite); D- kén giao tử (Gametocyst) ở ruột sau tôm rảo; E- 

Cephalolobus penaeus ký sinh trong ruột tôm rảo (bar= 0,25mm) (thể dinh 

dưỡng và kén giao tử); F- Thể dinh dưỡng của Cephalolobus và Nematopsis 

p 

p 

p 

d 
d 

d 

C D 

A B 

E F 
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trong ruột tôm rảo;  p- tế bào phía trước (protomerite) còn gọi là đốt trước 

(Epimerite- e) ; d- tế bào phía sau (deutomerite). Mẫu tươi, không nhuộm 

(theo Bùi Quang Tề, 1998, 2004) 

  
Hình 32: phân trắng trong ao nuôi tôm  

 

2.1.2.17. Bệnh tôm bông. 

Tác nhân gây bệnh: 

 - Một số giống loài vi bào tử trùng kích thước rất nhỏ 1,2 - 5,0 x 2,0 - 

8,2 μm:  Ameson (= Nosema) nelsoni; Nosema sp; Agmasoma (= 

Thelohania) penaei;  Agmasoma duorara; Thelohania sp; Pleistophora 

sp. 

Dấu hiệu bệnh lý: 

 - Đục mờ cơ vân của tôm, cua có màu trắng sợi bông. 

 - Chân càng bụng của cua có màu xám. 

 - Tôm, cua bị bệnh mất cân băng sinh hoá, di chuyển khó khăn. 

Phân bố:  

 - Các loài giáp xác tôm cua nước ngọt, nước mặn đều nhiễm bệnh vi 

bào tử  trùng. 

Phòng và trị bệnh: 

 - áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp. 

 - Không dùng tôm cua bố mẹ nhiễm vi bào tử trùng. 
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 - Loại bỏ tôm, cua bị nhiễm bệnh ra khỏi khu vực nuôi.  

 - Chưa có biện pháp trị bệnh. 

   

   

  
 

Hình 33: A- Vi bào tử  Agmasoma (=Thelohania) sp, trong cơ liên kết, nhuộm 

Kinyoun (1500 lần); B- Bào tử Agmasoma - bào nang có 8 bào tử (↔) nhuộm 

Giemsa (2000 lần); C- Vi bào tử Pleistophora sp ký sinh trong cơ tôm (1300 

lần) nhuộm Giemsa; D- Vi bào tử trong mang tôm sú Nghệ An, 2002, mẫu mô 

học nhuộm màu (D- 100lần, E- 400 lần); F- Tôm sú nhiễm vi bào tử, đuôi có 

màu trắng (mẫu thu Nam Định, 2003); G- tôm chân trắng nhiễm vi bào tử 

đuôi trắng (mẫu thu Quảng Ninh, 2004);  

 

2.1.2.19. Bệnh sinh vật bám ở tôm nuôi. 

Tác nhân gây bệnh: 

A B C 

E 

F 
G 

D 
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 - Động vật đơn bào: Zoothamnium, Epistylis , Vorticella, Tokophtya, 

Acineta, Podophyria. 

 - Tảo bám: Navicula, Nitzschia, Amphora, Pleurosigma, Spirulina, 

 Entromorpha. 

 - Sun bám: Balanus. 

 - Vi khuẩn dạng sợi: Leucothrix mucor. 

Dấu hiệu bệnh lý: 

 - Tôm, cua yếu hoạt động khó khăn. 

 - Trên vỏ, phần phụ mang sinh vật bám đầy. 

Phân bố: 

 - Gặp ở mọi giai đoạn phát triển của tôm he, tôm càng xanh. 

 - Các loài cua. 

Phòng và trị bệnh: 

 - Lọc và khử trùng nguồn nước. 

 - Phun một số hoá chất: formalin. 

  
Hình 34: Trùng loa kèn Zoothamnium sp. ký sinh trên phần phụ của tôm sú 

giống. 
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Hình 35: Trùng loa kèn Epistylis sp. ký sinh trên phần phụ của tôm sú giống 

 
Hình 36: Tôm sú bị sinh vật bám dày đặc trên thân. 

 

2.2.  Bảo vệ môi trường 
2.2.1. Các mối nguy khi nuôi tôm thâm canh 

- Các chất thải khi nuôi thâm canh gây ô nhiễm cho môi trường  trong 

ao và môi trường xung quanh. 

- Sử dụng hóa chất, chế phẩm có hại sẽ làm hủy hoại hệ sinh thái ao 

nuôi nhiều năm. 
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2.2.2. Bảo vệ môi trường nuôi và môi trường xung quanh 

 - Lựa chọn thức ăn phù hợp với từng giai đoạn của tôm nuôi, cho tôm 

ăn đúng khẩu phần ăn, không cho tôm ăn thừa thức ăn, giảm hệ số tiêu hao 

thức ăn (FCR) 

 - Lựa chọn chế phẩm sinh học phân hủy các chất thải và thức ăn thừa 

của tôm nuôi 

- Nước thải từ ao nuôi tôm phải được xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất 

lượng nước thải theo quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6774 : 2000 và 

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5942 – 1995. 

- Chất thải rắn phải được thu gom, xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều 

7 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y. Khuyến khích xử lý và 

tái sử dụng chất thải rắn trong nuôi tôm để phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

- Không sử dụng hoá chất và các chế phẩm sinh học ngoài danh mục 

được phép sử dụng để xử lý môi trường. 

- Chủ cơ sở nuôi tôm phải có bản cam kết bảo vệ môi trường và thực 

hiện cam kết đó. 

 

2.3.  Đảm bảo an toàn thực phẩm cho sản phẩm nuôi, nâng cao 

hiệu quả kinh tế đáp ứng nhu cầu của thị trường 
Nuôi tôm an toàn là quá trình nuôi tôm có áp dụng các biện pháp kỹ 

thuật phù hợp nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của sản phẩm nuôi, 

đạt các chỉ tiêu yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước, an toàn về dịch 

bệnh cho cá nuôi, thân thiện với môi trường và đảm bảo có hiệu quả kinh tế 

cho người nuôi 

Cơ sở nuôi tôm an toàn là cơ sở nuôi tôm áp dụng đầy đủ các điều kiện 

quy định tại Quy chế này và được cấp Giấy Chứng nhận cơ sở nuôi cá tra an 
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toàn; cơ sở áp dụng một trong các bộ tiêu chuẩn quốc tế như GAP, BMP, CoC 

hoặc tiêu chuẩn nuôi an toàn khác và được tổ chức ban hành tiêu chuẩn tương 

ứng cấp Giấy Chứng nhận cơ sở nuôi đạt tiêu chuẩn.  

Vùng nuôi tôm an toàn là vùng nuôi tôm có 100% số cơ sở nuôi tôm 

trong vùng áp dụng đầy đủ các điều kiện quy định tại Quy chế này hoặc áp 

dụng một trong các tiêu chuẩn quốc tế như GAP, BMP, CoC hoặc tiêu chuẩn 

nuôi an toàn khác, trong đó có ít nhất 80% số cơ sở đã được cấp Giấy Chứng 

nhận đạt tiêu chuẩn tương ứng. 
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Chương 3 

CÔNG NGHỆ NUÔI THÂM CANH TÔM ĐẢM 

BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM  

THEO MÔ HÌNH GAqP 
  

Nuôi tôm phi thâm canh theo mô hình GAPq là quá trình nuôi tôm có 

áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực 

phẩm của sản phẩm nuôi, an toàn về dịch bệnh cho tôm nuôi, thân thiện với 

môi trường và đảm bảo có hiệu quả kinh tế cho người nuôi. 

 

3.1. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA TÔM 

1. Đặc điểm sinh học của tôm sú 
Vị trí phân loại 

Ngành Arthopoda 

    Lớp Crustacea 

Bộ Decapoda 

    Họ Penaeidae Rafinesque, 1815 

         Giống Penaeus Fabricius, 1798 

Loài Penaeus monodon Fabricius, 1798 

Tên thường gọi: 

 Tên tiếngViệt    :  Tôm Sú 

 Tên tiếng Anh    :  Giant tiger pawn 

 Tên tiếng Pháp   :  Crevette geante tigree 

 Tên tiếng Tây Ban Nha  :  Camaron tigre gigante 
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Vùng phân bố 

Phạm vi phân bố của Tôm Sú khá rộng trong vùng nước nhiệt đới và 

cận nhiệt đới, từ Ấn Độ Dương qua hướng Nhật Bản, phía Đông Thái Bình 

Dương, phía Nam châu Úc và phía Tây châu Phi (Racek - 1955, Holthuis và 

Rosa - 1965, Motoh - 1981, 1985). 

 - Tôm có khả năng chịu đựng  trong môi trường  có nồng độ muối  từ 

0‰ - 45‰ nhưng thích hợp cho tăng trưởng ở độ mặn khoảng 15‰-25‰.  

- pH trong khoảng từ 6,5- 9,5 nhưng thích hợp nhất là trong khoảng 7,5-

8,3. 

- Hàm lượng oxy hoà tan  tốt nhất là trên 5mg/l. 

- Tôm Sú thuộc loại rộng nhiệt, nhưng thích hợp nhất cho sinh trưởng 

và phát triển là khoảng 250C- 300C. 

 
Hình 37: Tôm Sú nuôi (Penaeus monodon) 

Đặc điểm dinh dưỡng 

 Trong ao nuôi chúng bắt mồi mạnh vào lúc sáng sớm và nhất là lúc 

chiều tối. Thức ăn tự nhiên là giun nhiều tơ và ấu trùng của động vật đáy. 

Trong tự nhiên chúng bắt mồi mạnh ở giai đoạn trưởng thành và sử dụng các 

loại thức ăn như giáp xác sống đáy. 

         Tôm Sú là loài ăn tạp, tập tính ăn, hàm lượng thức ăn và loại thức ăn tùy 

thuộc vào giai đoạn phát triển khác nhau của chúng. 
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 Tập tính sống 

     - Sống vùi mình và có tập tính lột xác để lớn.  

     - Chúng thích hoạt động bắt mồi về đêm.  

     - Tôm Sú thích sống dưới đáy nơi có cát bùn hay bùn cát. 

     - Tôm Sú sống chủ yếu ở môi trường nước lợ, vùng cửa sông ven biển. 

 

Bảng 11: Đặc điểm môi trường sống của Tôm Sú 

Chỉ tiêu Thích hợp nhất Chú thích 

Nhiệt độ 27 – 310 C Giảm ăn khi nhiệt độ <27 và >310C 

Độ mặn 15 - 20‰ Dao động trong ngày < 5‰ 

pH 7,5 - 8,3 Dao động trong ngày <0,5 

DO >4 mg/l Không dưới 4mg/l 

NH3 <0,1 mg/l Độc hơn khi pH và nhiệt độ cao 

H2S <0,03 mg/l Độc hơn khi pH thấp 

Độ trong 30 - 45 cm Mực nước >1m 

  

(Sandeep K Mukhi, B K Das, B Masdavi, C K Misra and K Pani Prasad 

(2001) 

 

2. Đặc điểm sinh học của tôm chân trắng 
Tên gọi 

- Tên khoa học: Lipopenaeus vannamei (Bone, 1931) và Penaeus 

vannamei 

- Tên tiếng anh: White Shrimp 

- Tên FAO: Tôm chân trắng, camaron patiblanco 

- Tên tiếng việt: Tôm chân trắng, Tôm bạc Thái Bình Dương, tôm bạc 

Tây Châu Mỹ. 



 65

 Nguồn gốc và phân bố 

Tôm Lipopenaeus vannamei (Bone 1931) là tôm nhiệt đới, phân bố 

vùng ven bờ phía Đông Thái Bình Dương, từ biển Pêru đến Nam Mê-hi-cô, 

vùng biển Equađo; Hiện tôm chân trắng đã được di giống ở nhiều nước Đông 

Á và Đông Nam á như Trung Quốc, Thái Lan, Philippin, Indonexia, Malaixia 

và Việt Nam. 

 Hình thái cấu trúc 

Tôm chân trắng 

Tôm chân trắng vỏ mỏng có màu trắng đục nên có tên lμ tôm Bạc, bình 

thường có màu xanh lam, chân bò có màu trắng ngư nên gọi tôm chân trắng. 

Chuỳ là phần kéo dài tiếp với bụng. Dưới chuỳ có 2 - 4 răng cưa, đôi khi có 

tới 5 - 6 răng cưa ở phía bụng. Những răng cưa đó kéo dài, đôi khi tới đốt thứ 

hai. 

Vỏ đầu ngực có những gai gân và gai râu rất rõ, không có gai mắt và gai 

đuôi (gai telssm), không có rãnh sau mắt, đường gờ sau chuỳ khá dài đôi khi 

từ mép sau vỏ đầu ngực. Gờ bên chuỳ ngắn, chỉ kéo dμi tới gai thượng vị. Có 

6 đốt bụng, ở đốt mang trứng, rãnh bụng rất hẹp hoặc không có. Telsson (gai 

đuôi) không phân nhánh. Râu không có gai phụ và chiều dài râu ngắn hơn 

nhiều so với vỏ giáp. Xúc biện của hμm dưới thứ nhất thon dài và thường có 3 

- 4 hμng, phần cuối của xúc biện có hình roi. Gai gốc (basial) và gai ischial 

nằm ở đốt thứ nhất chân ngực. 

 Tập tính sinh sống 

Ở vùng biển tự nhiên, tôm chân trắng thích nghi sống nơi đáy là bùn, độ 

sâu khoảng 72 m, có thể sống ở độ mặn trong phạm vi 5 - 50‰, thích hợp ở 

độ mặn nước biển 28 - 34‰, pH = 7,7 - 8,3, nhiệt độ thích hợp 25 – 320C, tuy 

nhiên chúng có thể sống được ở nhiệt độ 12 – 280C. 
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Tôm chân trắng là loài ăn tạp giống như những loài tôm khác. Song 

không đòi hỏi thức ăn có hμm lượng đạm cao như tôm sú. Tôm chân trắng có 

tốc độ sinh trưởng nhanh, chúng lớn nhanh hơn tôm sú ở tuổi thành niên. 

Trong điều kiện tự nhiên từ tôm bột đến tôm cỡ 40 g/con mất khoảng thời gian 

180 ngày hoặc từ 0,1 g có thể lớn tới 15 g trong giai đoạn 90-120 ngày. Là đối 

tượng nuôi quan trọng sau tôm sú. 

 
 

Hình 38: Tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) 
 

3.2. QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI THÂM CANH TÔM 

ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM THEO MÔ 

HÌNH GAqP 

1. Xây dựng và cải tạo hệ thống nuôi  
1.1. Lựa chọn vị trí khu nuôi tôm 

Xây dựng khu nuôi và ao nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh cần lựa chọn 

vị trí thích hợp, nuôi có hiệu quả kinh tế, vị trí được ưu tiên thứ tự như sau: 

• Địa điểm vùng đất trên triều, có độ pH > 4, lý tưởng nhất phía trước khu 

vực nuôi tôm nên có rừng ngập mặn để lọc các chất ô nhiễm từ biển vào và 

lọc các chất thải ra từ các ao nuôi tôm ra.  
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• Đất để xây dựng bờ và đáy ao, chúng ta cần phải chú ý nền đáy ao, đất 

không có nhiều chất hữu cơ như dễ cây rừng ngập mặn. Đất không xì phèn 

và phải giữ được nước, tốt nhất đất sét, đất sét pha cát. 

• Có nguồn nước mặn từ 5-30‰, có nguồn nước ngọt. Nguồn nước không ô 

nhiễm do  nước thải đổ vào, nhất là nguồn nước thải các nhà máy công 

nghiệp, sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng của thuốc trừ sâu. 

1.2. Xây dựng khu nuôi và ao nuôi tôm 

• Xây dựng một đơn nguyên nên có vùng diện tích tự nhiên trên 3 ha để bố 

trí mặt bằng tổng thể có hiệu quả và thuận tiện cho quản lý. 

Ao nuôi 50-60% diện tích. 

Ao lắng và ao xử lý nước 25-30% 

Kênh mương 9-10% 

Diện tích khác 5-10%. 

• Xây dựng hệ thống công trình nuôi tôm giữa các ao nên có hệ thống 

mương dẫn nước vào thoát nước ra độc lập.  

• Diện tích ao nuôi diện tích 4.000- 10.000m2 hình tròn, hình vuông, hính 

chữ nhật. Tốt nhất ao hình tròn, ao hình vuông và hình chữ nhật nên bo các 

góc, khi quạt nước tạo thành dòng chảy gom các chất thải vào giữa ao, dễ 

đưa ra ngoài lúc thay nước.  

• Độ sâu của ao là 2,0-2,5m (độ sâu của nước tốt nhất là 1,5-2,0m).  

• Khi đào ao cần chú ý cấu trúc của đất. Nếu ao có tầng phèn tiềm tàng nông, 

độ sâu ao nằm trên tầng phèn, nếu có điều kiện lót bạt xung quanh bờ ao và 

đáy ao. Khi đào ao chỉ cần lấy đất đắp bờ đủ độ cao, để ao nổi dễ thao tác 

và quản lý trong khi nuôi. 

• Khi nuôi thâm canh việc cấp nước chủ động bằng máy bơm. Bơm nước đủ 

công suất cho khu vực nuôi. 
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• Cống xử dụng khi thu hoạch khẩu độ 1m. Cống sử dụng thay nước bằng 

ống nhựa PVC đường kính 300mm. 

• Toàn bộ khu nuôi tôm nên có rào chắn bằng lưới cước để chống các loại 

cua rừng ngập mặn bò vào ao nuôi, ao lắng, ao xử lý và kênh mương dẫn 

tiêu nước. 

1.3. Cải tạo ao nuôi tôm 

Trước và sau một vụ nuôi tôm: Tháo cạn, vét bùn (rửa đáy ao), phơi khô 

(hoặc rửa chua) và khử trùng ao với mục đích sau:  

• Diệt địch hại và sinh vật là vật chủ trung gian, sinh vật cạnh tranh thức ăn 

của tôm. như các loài cá dữ, cá tạp, giáp xác, côn trùng, ốc, sinh vật đáy. 

• Diệt sinh vật gây bệnh cho tôm, như các giống loài vi sinh vật: Virus, vi 

khuẩn, nấm  và các loài ký sinh trùng. 

• Cải tạo chất đáy làm tăng các muối dinh dưỡng, giảm chất độc tích tụ ở 

đáy ao. 

• Đắp lại lỗ rò rỉ, tránh thất thoát nước trong ao, xoá bỏ nơi ẩn nấp của sinh 

vật hại tôm. 

1.3.1. Cải tạo đáy ao 

• Sau khi thu hoạch tôm, nước ao đã bị ô nhiễm có chứa nhiều mùn bã hữu 

cơ (thức ăn thừa và phân tôm), cần phải sử lý nước ao bằng hai cách: có thể 

dùng chế phẩm sinh học phân hủy lượng chất hữu cơ trong nước ao hoặc 

nuôi cá rô phi tiếp 2-3 tháng. Tháo cạn nước ao đã giảm hàm lượng hợp 

chất hữu cơ, nước ao nuôi tôm sẽ không gây ô nhiễm môi trường xung 

quanh. 

• Vét bùn ô nhiễm ở mặt trên đáy ao, cày bừa đáy ao sâu 5-10cm phơi khô. 

1.3.3. Khử trùng ao 

• Sau khi cải tạo xong ao bón vôi, lượng vôi bón như sau: 
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Bảng 12: Lượng vôi cải tạo và khử trùng ao 

Độ pH của đất Bột đá vôi (CaCO3) 
kg/ha 

Vôi nung (CaO) 
kg/ha 

> 6 1.000- 1.500 500- 1.000 
5  -  6 3.000- 3.500 1.500- 2.000 
 4 - 5 5.000-8.000 2.500-4.000 
< 3 12.000- 14.000 8.000- 10.000 

• Đáy ao pH < 4 cần phải rửa chua 2-3 lần trước trước khi lấy nước vào ao. 

• Bón vôi rải đều trên mặt đáy ao, nên có 5cm nước làm tăng tác dụng của 

vôi có hiệu quả. Vôi cung cấp Ca2+ cho ao, ổn định và tăng pH, khử trùng 

đáy ao. 

• Bón vôi sau 3-5 ngày, bón thêm TCCA  (Trichloisocyanuric axit) chứa Clo 

hữu hiệu cao (> 90%), liều lượng 30-50kg/ha để diệt các mần bệnh và vật 

chủ trung gian. 

 

1.3.4. Lấy nước vào ao: 

• Lọc nước vào ao bằng túi vải đường kính 40cm dài 2-3m.  

• Kiểm tra các yếu tố thủy hóa nếu độ kiềm < 80mg/l, bón Dolomite- 

CaMg(CaCO3)2 liều lượng 100kg/ha. Mục đích tạo thành hệ đệm, khống 

chế pH biến động ít (không quá 0,5 đơn vị/ngày) khi độ kiềm > 80mg/l.  

• Nếu pH < 7,5 dùng vôi nung để hả (vôi bột- Ca(OH)2) liều lượng 100kg/ha 

pH sẽ tăng nhanh hơn.  

• Vùng đất pH thấp nên rải vôi bột trên bờ ao. 

1.3.5. Khử trùng nước: 

• Khi lấy nước cần chú ý sử dụng hóa chất để khử trùng nước, hiện nay có 

thể dùng TCCA, BKA. 

• Dùng TCCA Liều lượng dùng 3-5 ppm (3-5kg/1.000m3) có tác dụng khử 

trùng mạnh, không tích lũy trong nước và đáy ao, sau 2-3  ngày gây màu 

nước.  
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• Dùng BKA, liều lượng dùng 1lít/1.000m3 ngâm trong 1 tuần lễ (7 ngày), 

gây màu nước. 

1.3.6. Phương pháp gây màu nước: 

• Bón phân hóa học urê (N 46%) và phân lân nung chảy Văn Điển (P2O5 15-

17%): 5,0-6,0kg urê + 3,0- 4,0kg lân /ha/ngày, bón 4-5 ngày liên tục. 

Trường hợp nước ao hơi kiềm thì dùng phân lân axit (phân lân Lâm Thao). 

Phân được hòa ra nước té đều khắp ao. Nếu màu nước lên chậm sử dụng 

bột đậu tương và bột cá nấu chín (5kg đậu tương + 5kg bột cá/ha). 

• Bón chế phẩm sinh học gây màu nước: tảo silic, BG-Colan WSP; các chế 

phẩm vi sinh vật: Aquapond-10, Pond-clear, Soil-pro, EMC, NAVET-

Biozym… tăng cường vi khuẩn hữu ích phát triển ức chế các vi khuẩn gây 

bệnh 

• Trước khi thả giống kiểm tra pH, nếu pH <7,5 bón thêm bột đá vôi hoặc 

Dolomite 100kg/ha, nâng pH > 7,5 và giữ ổn định pH biến thiên trong ngày 

không quá 0,5 đơn vị.  

 

2.  Chọn giống tôm nuôi 
2.1. Tiêu chuẩn giống tôm 

- Kích thước: postlarvae (PL) 15-20 (Pl15 - PL20) chiều dài 12-15 mm 

(tính từ đỉnh chóp chủy đến chóp đuôi) kích thước đồng đều (sai lệch không 

quá 10%), hình dáng cân đối, không cong, râu thẳng, không quẹo đuôi. 

- Màu sắc: tôm tốt có màu sắc xám xanh sáng, xám nâu sáng; tôm xấu 

có màu sắc nâu đỏ, xám đen. 

- Phản xạ: Trong bể tôm bơi lội nhanh, bám vào thành bể, khi đưa ra 

chậu xoay tròn dòng nước tôm bám xung quanh và bơi ngược dòng, không tụ 

vào giữa chậu khi dòng nước ngừng xoay. 
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- Quan sát dưới kính hiển vi: thấy rõ vùng gan tụy (hình 39A), ruột tôm 

đầy thức ăn, tỷ lệ ruột/ cơ ở đốt bụng thứ sáu: 1/4 (hình 40); cơ lưng trong 

suốt hoặc xanh sáng (hình 41); có dãy sắc tố hình sao chạy dọc theo rìa bụng 

là tôm chất lượng tốt.  

- Tôm yếu hoặc bị bệnh: quan sát trong bể có tôm chết (nếu có tôm chết 

cơ thể cứng còn nguyên vẹn là do tôm nhảy dính vào thành bể chết, sau khi tạt 

tôm rơi xuống bơi bình thường), si phông đáy bể có nhiều tôm chết cơ thể 

không còn nguyên vẹn hoặc mềm. Quan sát trong tối xuất hiện các đốm sáng 

trong bể (tôm chết phát sáng ít nguy hiểm hơn tôm sống phát sáng), đốm sáng 

nhỏ li ti trên thân tôm là nguy hiểm do tôm nhiễm Vibrio parahaemolyticus, 

thả giống sẽ chết nhiều, không dùng cho nuôi thâm canh được. 

- Tôm không nhiễm bệnh virus đốm trắng (WSSV), bệnh Taura (TSV),  

bệnh đầu vàng (YHD), IHHNV, HPV, bệnh MBV (nếu có nhiễm MBV, tỷ lệ 

< 20%). 

- Tôm không có sinh vật bám. 

- Gây sốc: sốc nước ngọt cho 200 postlarvae  vào sô 10 lít có chứa 5 lít 

nước đang nuôi tôm và cho thêm 5 lít nước ngọt, quan sát sau 2 giờ tôm chết ít 

hơn 10% là tôm khỏe. Sốc formalin cũng cho 200 postlarvae vào sô chứa 10 

lít nước đang nuôi tôm và cho 2ml formalin 36-38%, theo dõi 30 phút tỷ lệ 

tôm chết nhỏ hơn 5% là tôm tốt. 

2.2. Lấy mẫu phân tích bệnh: 

- Dùng vợt lấy mẫu từ đáy bể lên mặt cho ra chậu 10 lít, sau đó lấy mẫu 

ngẫu nhiên để phân tích bệnh. Mỗi bể ương giống đều phải lấy mẫu phân tích 

riêng biệt. 

- Lấy 100-150 con PL để test PCR phát hiện bệnh đốm trắng. Kết quả 

tôm âm tính với bệnh đốm trắng ở lần khuyếch đại thứ 2. 
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- Kiểm tra 50 con PL bằng phương pháp nhuộm tươi gan tụy với xanh 

malachite 0,05% xác định tỷ lệ nhiễm MBV. Kết quả tốt nhất là tôm không 

nhiễm MBV, nếu có nhiễm MBV tỷ lệ < 20%. 

  
Hình 39: A- thấy rõ gan tụy (tôm khỏe); B- gan tụy mờ đục (tôm yếu) 

 
 Hình 40: Đốt bụng thứ 6 của post: A- tôm khỏe) tỷ lệ ruột/cơ < 1/4; B-  tôm 

yếu (>1/4) 

 
Hình 41: Cơ lưng trong suốt 

A 

A 

B 

ruét 
ruét

B 
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2.3. Vận chuyển giống 

Tôm giống nuôi là Pl15 - PL20, trước khi vận chuyển tới ao để nuôi, kiểm 

tra độ mặn của ao và báo cho cơ sở sản xuất giống trước 2-3 ngày để thuần 

hóa độ mặn, chênh lệch không quá ± 5‰. Nếu có điều kiện xử lý ngâm TĐK-

100® (Macrogard) nồng độ 100-150ppm trong 2 giờ và lấy nước đó vận 

chuyển có tác dụng kích thích hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng cho tôm 

giống. Vận chuyển tôm giống đóng trong túi PE bơm oxy (vận chuyển bằng 

xe bảo ôn khi đi xa trên 6 giờ. 

 

Bảng 13: Vận chuyển tôm giống ra ao nuôi 

Ngày tuổi   
(PL) 

Mật độ  
(con/lít nước) 

Thời gian vận 
chuyển (giờ) 

Nhiệt độ vận 
chuyển (C0) 

15 -  20 
15 - 20 
15  -  20 

1000 – 2000 
600 -  700 
400  -  500 

6 
10 
24 

22 –24 
20 – 24 
18 – 20 

 

 

2.4. Khử trùng tôm giống trước khi thả nuôi 

Toàn bộ tôm giống trước khi thả đều tắm formlin 200ppm thời gian 30 

phút để khử trùng tôm và loại những con yếu hoặc bị bệnh. 

Phương pháp tiến hành: dùng một bể (nhựa hoặc Composit) thể tích 

100-500 lít và có máy sục khí. Cho 100ml formalin 36-38% vào 500 lít nước 

ao nuôi. Tắm cho tôm thời gian 30 phút, những con chết và yếu tập trung giữa 

đáy bể. Chuyển những con khỏe bằng cách dùng ống nhựa si phông ở tầng 

mặt ra ngoài ao đến khi hết 3/4 thể tích khi thấy rõ những con PL yếu và chết 

ở đáy bể. Thu gom những con yếu và chết vào túi nilon riêng biệt. 

Chú ý: khi tắm formalin cho tôm bắt buộc phải có sục khí. Trong trường 

hợp quan sát quá trình vận chuyển có nhiều con chết thì không tắm formalin. 
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Thời gian thả giống nuôi vào 6-8 giờ hoặc 16-18 giờ, thả cách bờ 5 m 

và thả đều xung quanh ao. 

 

2.5. Mật độ thả tôm 

Mật độ thả nuôi phụ thuộc vào các yếu tố sau: 

  + Trình độ kỹ thuật và quản lý của người nuôi 

  + Công trình nuôi (thiết bị, độ sâu của ao) 

  + Chất lượng nguồn nước 

  + Mùa vụ nuôi. 

- Ao nuôi bán thâm canh, độ sâu của nước 1,2m thả 10-20 (15) con/m2 

nuôis au 4 tháng tuổi cho năng suất 1.500kg- 2.500kg/ha/vụ 

- Ao nuôi thâm canh, độ sâu của nước 1,2-1,5 m, thả 20-30 (25) con/m2 

nuôi 4 tháng cho năng suất 3.000- 5.000kg/ha/vụ 

- Nuôi tôm mật độ nuôi không quá 30 con/m2 cho hiệu quả kinh tế nhất. 

- Nuôi bán thâm canh tôm chân trắng thương phẩm mật độ 30-50 

con/m2 đạt năng suất 3-5tấn/ha/vụ; Nuôi thâm canh mật độ 80-100 con/m2 đạt 

năng suất 10-12 tấn/ha/vụ; Nuôi thâm canh mật độ 150-180 con/m2 đạt năng 

suất 15-20 tấn/ha/vụ 

 

2.6. Mùa vụ nuôi tôm 

- Qua theo dõi nhiều năm, mùa vụ nuôi tôm tốt nhất từ tháng 4 (ở phía 

Nam) đến tháng 5 (ở phía Bắc), thường sau tiết thanh minh.  

- Một năm chỉ có một vụ chính nuôi tôm từ tháng 4,5 đến tháng 8,9 thu 

hoạch, những vụ khác đều không có hiệu quả hoặc không thu hoạch. 

- Khi thả tôm nuôi từ tháng 12 năm trước đến tháng 3 hàng năm hầu hết 

tôm đều bị bệnh đốm trắng và những bệnh khác gây chết tôm hàng loạt, nhiều 

địa phương thả tôm vào thời gian này tôm chết tới 70-90% có khi 100%. 
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3. Thức ăn và quản lý thức ăn cho tôm 

3.1. Lựa chọn thức ăn 

Trong nuôi tôm thâm canh cần sử dụng thức ăn có chất lượng cao, hệ số 

thức ăn càng thấp sẽ làm giảm đáng kể sự ô nhiễm của môi trường ao nuôi 

trong những tháng cuối chu kỳ nuôi. Hệ số chuyển đổi thức ăn ảnh hưởng trực 

tiếp và tỷ lệ thuận với chất thải ra trong ao, hệ số cao chất thải nhiều (bảng 6). 

Hiện nay trên thị trường bán rất nhiều loại, chất lượng thức ăn lấy các 

chỉ số % chất đạm và chất béo đa số tương đương nhau. Nhưng chỉ khác nhau 

thành phần axit amin, vitamin, khoáng vi lượng và sự cân đối của thành phần 

này giúp tôm chuyển hóa hiệu quả nhất mới thể hiện chất lượng cao. Đó là bí 

quyết của nhà sản xuất, thông qua kết quả nuôi sẽ đánh giá chính xác được 

chất lượng. 

Lựa chọn thức ăn theo tiêu chuẩn 28 TCN 102: 2004, không có 

kháng sinh và hóa chất cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản (theo Quyết 

định số 07/2005/QĐ-BTS, ký ngày 24/02/2005), tôm thương phẩm khi thu 

hoạch không nhiễm hoặc nhiễm dưới mức cho phép các chất hóa học, đảm 

bảo an toàn toàn vệ sinh thực phẩm. Có thể chọn thức ăn Concord, CP. 

Bảng 14: Nhu cầu protein và lipit trong cơ thể tôm 

Trọng lượng (g) Nhu cầu protein (%) Nhu cầu lipit (%) 
PL15-0,5 45 7,5 
0,5-3,0 40 6,7 
3,0-15,0 38 6,3 
15,0-40,0 36 6,0 

 

Bảng 15: Hệ số thức ăn và chất thải ra khi sản xuất 1 tấn tôm 

Chất thải (kg)/tấn tôm nuôi Hệ số tiêu tốn thức 
ăn (FCR) Chất hữu cơ Nitơ Phốt pho 

1,0 500 26 13 
1,5 875 56 21 
2,0 1.50 87 28 
2,5 1.625 117 38 
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3.2. Quản lý thức ăn 

Ngoài chất lượng thức ăn, công tác quản lý cho ăn cũng rất quan trọng, 

cho ăn theo 4 định: chất lượng, số lượng, thời gian và vị trí cho ăn, giúp cho 

hiệu quả sử dụng thức ăn của tôm cao nhất. Trong quá trình nuôi sử dụng các 

chế phẩm vi sinh sẽ làm giảm đáng kể các chất thải trong ao, cải thiện môi 

trường nuôi. Để đánh giá hiệu quả sử dụng thức ăn tốt, thể hiện bằng tốc độ 

tăng trọng của tôm nuôi bình thường, độ trong của ao nuôi 30-40cm, tảo trong 

ao phát triển không nhiều, thức ăn vừa đủ không lãng phí trong ao nuôi. 

Lượng thức ăn trong tháng nuôi thứ nhất 

Trong tháng thứ nhất, khối lượng tôm nhỏ, lượng thức ăn cho ăn ít, khó 

phân đều trong ao. Nhưng do gây màu nước ao nuôi, trong ao lượng thức ăn tự 

nhiên phong phú sẽ cung cấp đủ thức ăn cho tôm ở giai đoạn nhỏ. 

Khi thả trực tiếp bằng PL15 số lượng và phương pháp cho ăn (bảng 7) 

như sau: 

Lượng thức ăn chia thành 3-4 lần, tạt xung quanh ao (tính từ bờ ra 5-

10m) giai đoạn này tôm thường phân bố xung quanh ao vùng nước nông. 

Tháng tiếp theo tôm lớn dần phân tán khắp ao, thức ăn rải đều khắp ao. 

Bảng 16: Lượng thức ăn cho ăn 30 ngày đầu (tính cho 100.000PL15) 

Ngày nuôi Lượng thức ăn (g) Lần cho ăn trong ngày 
1 -  5 1.600 3 
6 - 10 1.800 3 
11 - 15 2.000 3 
16 - 20 2.200 - 2.600 4 
21 - 25 2.600 - 3.600 4 
26 - 30 3.800 - 6.800 4 

 

Lượng thức ăn từ tháng thứ hai trở đi 

         Sau khi nuôi 30 ngày, kiểm tra khối lượng trung bình của tôm, dựa vào 

bảng 8 tính lượng thức ăn cho ăn hàng ngày và thức ăn cho vào sàng, điều 

chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. 
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Bố trí sàng kiểm tra ở 4 góc ao:  

Ao diện tích 5000m2   :    4 chiếc 

  8000-10.000m2  :    6 chiếc 

Nuôi sau một tháng, 10 ngày kiểm tra tăng trọng của tôm trong ao 1 lần 

để tính lượng thức ăn vừa đủ, kiểm tra sàng cho ăn để biết thức ăn đủ hay 

thiếu, điều chỉnh lượng thức ăn lần sau. Thức ăn trong sàng vừa hết là đủ, nếu 

thừa lần sau bớt đi, nếu thiếu lần sau tăng thêm. Thông thường tôm lột xác 1-2 

ngày tôm giảm ăn, cần chú ý điều chỉnh thức ăn cho phù hợp (xem bảng 17). 

 

Bảng 17:  Lượng thức ăn cho ăn sau 30 ngày nuôi 
Khối lượng trung 
bình cá thể tôm 

(g) 

Lượng thức ăn so 
với khối lượng 

tôm trong ao (%) 

Lượng thức ăn 
cho vào lưới 
kiểm tra (%) 

Thời gian 
kiểm tra sàng 

(giờ) 

ước tính tỷ lệ 
sống của tôm 

(%) 
2,0-4,9 5,8 2,0 3 75 
5,0-9,9 4,6 2,4 2,3 75 

10,0-14,9 3,8 2,8 2,5 70 
15,0-19,9 3,5 3,0 2 70 
20,0-24,9 3,1 3,3 2 65 
25,0-24,9 2,8 3,6 1,5 65 
30,0-34,9 2,5 4,0 1 60 
≥ 35 2,1 4,2 1 60 
Khi cho tôm ăn, rải đều thức ăn khắp ao, trừ vùng nhỏ giữa ao tập trung 

các chất thải cặn bã. Ao sử dụng quạt nước phải dừng hoạt động khi tôm ăn. 

Ao sử dụng hệ thống sục khí đáy ao, khi cho ăn vẫn sục khí bình thường. 

Giai đoạn chuyển tiếp giữa hai số thức ăn (cỡ hạt thức ăn) cần có sự 

phối trộn giữa hai số trước 2-3 ngày khi chuyển hẳn sang thức ăn số mới. 

Kiểm tra khối lượng trong bình bằng cách bắt trên 100 con cân và tính 

trọng lượng trung bình trên con. Tỷ lệ sống dựa vào bảng 8, tính tổng số tôm 

có trong ao, từ đó tính lượng thức ăn cần trong ngày. Các ngày tiếp theo trọng 

lượng tôm tăng lên hàng ngày dựa vào bảng 19. 
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Bảng 18: Thời gian cho ăn và lượng thức ăn cho 1 lần 
Lần cho ăn Thời gian trong ngày (giờ) Lượng thức ăn trong ngày (%) 

1 6-7 22 
2 9-10 10 
3 14-15 20 
4 17-18 24 
5 22-23 24 

Bảng 19: Tăng trưởng của tôm nuôi theo lý thuyết 
Khối lượng cá thể (g) Tốc độ tăng trọng trong ngày (g) 

2   -   5 0,10   -   0,20 
5   -   10 0,20   -   0,25 
10   -   15 0,25  -   0,30 
15   -   20 0,30   -  0,35 
20   -   25 0,35  -  0,38 
25   -   30 0,38  -   0,40 

> 30 0,40  -  0,45 
Bảng 20: Quan hệ thời gian lột xác theo tháng nuôi và khối lượng của tôm 
Ngày Số lần lột xác Số lần /Tháng Khối lượng (g) Số con/kg 
1-7 7 0,66 1.500 

8-15 4 1,00 1.000 
16-30 5 

 
16 

2,00 500 
31-45 2 5,00 200 
46-60 2 

4 
10,00 100 

61-90 3 3 16,66 70 
91-120 2 2 25,00 40 

Bảng 21: Số lượng thức ăn cho hàng ngày 
Ngày nuôi Số lượng thức ăn cho ăn 1 

ngày (kg) 
Số thức 
ăn 

Số lần/ 
ngày 

Trọng lượng cá thể 
(g/con) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 - 5 1,6- 1,6-1,6- 1,6- 1,6 01 3 0,02  -  0,08 
6 - 10 1,8- 1,8- 1,8- 1,8- 1,8 01 3 0,09  -  0,19 
11 - 15 2,0- 2,0- 2,0- 2,0- 2,0 01 3 0,22  -  0,39 
16 - 20 2,2- 2,3- 2,4- 2,5- 2,6 02 4 0,44  -  0,66 
21 - 25 2,6- 2,8- 3,0- 3,2- 3,6 02 4 0,72  -  0,94 
26 - 30 3,8- 4,6- 5,2- 6,0- 6,8 02 4 1,02  -  1,96 
31 - 35 7,2- 7,8- 8,1- 8,5- 9,2 03 5 2,1- 2,2- 2,3- 2,5- 2,7 
36 - 40 9,7-10,1-10,7-11,2-12,0 03 5 2,8- 2,9- 3,1- 3,3- 3,5 
41 - 45 12,4-12,8-13,4-14,1-14,8 03 5 3,7- 3,8- 4,0- 4,2- 4,4 
46 - 50 15,5-16,0-16,5-16,9-17,3 03 5 4,6- 4,8- 5,0-5,2- 5,4 
51 - 55 17,6-18,0-18,4-18,8-19,2 04 5 5,6- 5,9- 6,1- 6,3- 6,5 
56 - 60 19,7-21,0-21,4-21,8-22,1 04 5 6,8- 7,0- 7,2- 7,5- 7,7 
61 -  65 22,6-23,1-23,6-24,1-24,5 04 5 7,9- 8,2- 8,4- 8,6- 8,9 
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66 - 70 25,0-25,5-26,0-26,5-27,0 05 5 9,1- 9,4- 9,6- 9,8- 11,0 
71 - 75 27,7-28,2-28,7-29,2-29,7 05 5 11,3-11,6-11,9-12,1-12,4 
76 - 80 30,1-30,6-31,1-31,6-32,1 05 5 12,6-12,9-13,2-13,5-13,8 
81 - 85 32,5-33,0-33,5-34,0-34,5 06 5 14,1-14,4-14,7-15-15,3 
86 - 90 35,0-35,6-36,0-36,5-37,0 06 5 15,6-15,9-16,2-16,5-16,9 
91 - 95 37,4-37,8-38,2-38,6-39,0 06 5 17,0-17,3-17,6-17,9-18,2 
96-100 39,5-40,0-40,5-41,0-41,5 06 5 18,5-18,9-19,2-19,5-19,9 
101-105 42,0-42,4-42,8-43,2-43,6 07 5 20,2-20,6-21,0-21,3-21,7 
106-110 44,0-44,4-44,8-45,2-45,6 07 5 22,1-22,4-22,8-23,1-23,4 
111-115 46,0-46,4-46,8-47,2-47,6 07 5 24,1-24,6-25,1-25,6-26,2 
116-120 48,0-48,4-48,8-49,2-49,6 07 5 26,7-27,3-27,9-28,5-29,1 

Ghi chú: trong bảng 11, muốn tính lượng thức ăn dựa vào 2 cột: cột (2) 

có 5 số liệu thức ăn, tương đương 5 số liệu khối lượng trung bình cá thể tôm 

nuôi cột (5), cột (1) theo hàng ngang là 5 ngày. Các loại thức ăn thường có 7 

số, ví dụ thức ăn hiệu Concord đánh số từ số: 0, 1, 2, 3, 3L, 4, 5. 

Ví dụ: khi kiểm tra khối lượng trung bình cá thể tôm nuôi trong ao là 

16g, xem cột (5) bảng 11 thấy hàng thứ 7 từ dưới lên có số tương đương là 

15,9, xem qua cột (2) cùng hàng ngang cùng vị trí là 35,6kg số lượng thức ăn 

cần sử dụng trong ngày cho 10 vạn con tôm nuôi từ PL15 (chia 5 lần = 

7,1kg/lần, thức ăn trong sàng 3% = 0,21kg chia đều cho các sàng trong ao, sau 

2 giờ kiểm tra để biết cho ăn thiếu hay thừa). Xem qua cột (1) biết được thời 

gian nuôi là 87 ngày, đối chiếu với ngày nuôi thực tế của ao, sẽ biết tôm tăng 

trưởng nhanh hay chậm (số liệu trong bảng theo kinh nghiệm thực tế trung 

bình nhiều năm nuôi) 

Bảng 22: Tổng hợp các loại thức ăn từ bảng 11 

Số  01 Số  02 Số  03 Số  04 Số  05 Số  06 Số  07 
Kg % K

g 
% Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % 

28 1,1 46 1,7 231 8,6 305 11,3 420 15,7 730 27,4 911 34,
2 

Thức ăn sử dụng trong các tháng nuôi 
Tháng thứ 1 Tháng thứ 2 Tháng thứ 3 Tháng thứ 4 Tổng 

cộng Số lượng % Số lượng % Số lượng % Số lượng % 
2.671kg 80kg 3,0 422kg 15,8 895kg 33,5 1.274kg 47,7 
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4. Quản lý môi trường nuôi 
4.1. Bằng phương pháp cơ học 

Quạt nước: nguyên tắc bố trí quạt tạo thành dòng chảy, gom các chất 

cặn bã vào giữa ao, quạt có cánh dài sẽ tung lượng nước lên cao, dễ dàng hấp 

thu oxy từ không khí đưa vào ao và đẩy được khí độc ra khỏi ao. Thường bố 

trí 4-8 chiếc/ha quạt nước có 2-10 cánh hoặc tính cứ 4.000-5.000 PL thả nuôi 

sử dụng 1 cánh quạt. Nếu sử dụng cả sục khí đáy ao, số lượng cánh quạt giảm 

đi 60% hoặc không dùng. Lúc này quạt nước chủ yếu có tác dụng tạo thành 

dòng chảy gom cặn bã vào giữa ao. 

Sục khí đáy ao: Khi nuôi mật độ cao, mực nước sâu trên 1,4m nên sử 

dụng quạt nước kết hợp với sục khí đáy ao hoặc chỉ dùng sục khí đáy ao. Sục 

khí đáy ao có tác dụng cung cấp đủ oxy tầng đáy ao giúp cho tôm luôn đủ 

dưỡng khí, đồng thời giúp cho vi sinh vật đáy ao phát triển mạnh phân hủy các 

cặn bã trong ao. Nhưng hệ thống sục khí không đúng kỹ thuật có thể gây sáo 

trộn cặn bã đáy ao, gây hại cho tôm. Máy nén khí thường dùng loại công suất 

3HP (Air Crew), mỗi ha dùng 2 chiếc. ống dẫn khí xuống đáy ao thường dùng 

ống nhựa mềm, khoan lỗ nhỏ (dùng máy may da chạy dọc theo ống), đặt cách 

đáy ao 30-40cm (xem hình 42). 

Si phông đáy và thay nước ao nuôi: 

- Quy trình công nghệ áp dụng theo phương pháp ít thay nước. Thông 

thường thả giống mực nước trong ao cao 1m, cuối tháng thứ nhất tăng dần, 

tháng thứ 2 lấy đủ mực nước theo ý đồ kỹ thuật (1,2-1,6m).  

- Cuối tháng thứ 2 trở đi thay nước lần đầu phụ thuộc vào chất lượng 

nước nuôi và chỉ thay 10% và lần sau thay không quá 30%. Nguồn nước thay 

phải được lắng lọc và khử trùng đảm bảo không có chứa các mầm bệnh cho 

tôm. 
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- Khi tiến hành thay nước tầng đáy và các cặn bã của ao nuôi, rút ống si 

phông đáy ao hoặc dùng máy hút nước tầng đáy và cặn bã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 42: Sơ đồ bố trí máy quạt nước và máy sục khí đáy ao 

Bảng 23: Thời gian vận hành máy quạt nước và máy sục khí 

Sau khi nuôi Thời gian hoạt động Tác dụng 
5-20 ngày 8-12 giờ vào ban đêm cách nhật Ngày ít nắng, trời mưa 
21-40 ngày Tất cả các đêm và 1-2 giờ sau 

cho ăn 
Ngày ít nắng, trời mưa, 
ngày có thay nước 

41-80 ngày Cả đêm, 1-2 sau khi cho ăn Ngày ít nắng, trời mưa, 
ngày có thay nước 

81 ngày - 
thu hoạch 

Hoạt động liên tục cả ngày, chỉ nghỉ lúc cho ăn, máy sục khí 
chạy bình thường khi cho ăn. 

        Chú ý hoạt động của đảm bảo ao oxy hòa tan luôn luôn > 4mg/l ở tầng 

đáy. 

4.2. Bằng phương pháp hóa học 

Trong thời gian nuôi tôm các chỉ số cơ bản của môi trường (bảng  24) cần 

phải kiểm tra thường xuyên và duy trì ổn định những thông số đó.  

4m 

Qu¹t 
n−íc 

6 
c¸nh 

M¸y nÐn khÝ 3HP 

èng nhùa cøng PVCФ 48 

èng nhùa mÒm PE Ф 18 

Bê ao 

Qu¹t 
n−íc 

6 
c¸nh 
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Bảng 24: Một số thông số môi trường nuôi 

Các thông 
số 

Giới hạn thích 
hợp 

Yêu cầu 

Nhiệt độ 0C 25 - 33 Biến động hàng ngày < 30C 
pH 7,5  -  8,5 Biến động hàng ngày < 0,5 
Độ mặn 15 -  25‰ Biến động hàng hàng < 5‰ 
Oxy hòa tan 5 - 6 mg/l Không nhỏ hơn 4mg/l 
Độ kiềm > 80mg CaC03/l Tạo thành hệ đệm và ổn định pH 
Độ trong 30 - 40cm Phụ thuộc vào tảo phát triển và ô nhiễm nước 
PO4 0,5-1,0mg/l Cuối chu kỳ hàm lượng tăng cao 
COD 5-10mg/l Phụ thuộc vào ô nhiễm nước và đáy ao 
NH3 < 0,1mg/l Độc hơn khi pH và nhiệt độ cao 
NO2 <0,01mg/l Độc khi thiếu oxy hòa tan 
H2S < 0,02mg/l Độc khi pH thấp 

Nhiệt độ: Nhiệt độ giới hạn thích hợp của tôm sú là 25-330C, khi nuôi 

tôm cần phải chọn mùa vụ đảm bảo nhiệt độ ổn định, nhiệt nước thấp nhất 

không quá 220C và nhiệt độ cao nhất không quá 360C . Nhiệt độ biến thiên 

trong ngày không quá 30C. Do đó ao nuôi tôm phải đủ khối  lượng lớn 4.000-

10.000m3,  độ sâu của nước thấp nhất 1,2m, cao nhất 2,5m, khi thời tiết nóng 

nực hoặc mưa lớn nhiệt độ ít biến động hơn. Miền Bắc thả tôm trước tiết 

Thanh minh (đầu tháng 4) hoặc nuôi tôm khi đến tiết Lập đông (cuối tháng 

10) nhiệt độ xuống thấp, tôm kém ăn, chậm lớn.  

Sinh vật nổi: Sinh vật nổi trong ao chủ yếu là tảo và động vật nổi (như 

Rotifers, copepod..) khi chuẩn bị ao thả nuôi tôm sú, công việc gây màu nước 

ao nuôi với mục đích giúp tảo và động vật phù du phát triển, thể hiện qua màu 

sắc của nước ao . Màu nước ao trong khi nuôi có rất nhiều màu sắc khác nhau, 

phụ thuộc vào chất đất đáy ao, thích hợp với loài tảo chiếm ưu thế có trong ao, 

ngay trong  một khu vực nuôi các ao cũng không có màu sắc nước giống nhau, 

các màu nước thường thấy là: xanh nhạt, nâu vàng, vàng xanh nhạt, xanh đậm 

có khi còn xuất hiện màu nâu đỏ. Màu sắc không ảnh hưởng nhiều tới sự tăng 

trưởng của tôm, nhưng nước ao có màu vàng xanh nhạt tốt hơn. 
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Giai đoạn gây màu nước trước khi thả giống rất quan trọng, giúp tôm 

nhỏ PL15 thả xuống ao không bị sốc về môi trường và có nguồn thức ăn tự 

nhiên giàu dinh dưỡng phù hợp cho giai đoạn PL15. Trong qúa trình nuôi từ 

tháng thứ hai trở đi tảo sẽ phát triển nhiều, cần duy trì ở mức độ vừa phải 

thông qua đo độ trong của nước. 

Khi tảo quá nhiều độ trong < 25cm  giảm bớt tảo, bằng cách thay nước 

2-3 ngày thay một lần, nếu có điều kiện, hoặc diệt bớt bằng hóa chất, thực 

hiện 4-5 ngày/lần, sử dụng TCCA liều dùng 0,3-0,5g/m3, rải đều trên mặt ao 

vào 9 - 10 giờ sáng, phương pháp này dễ là hơn sử dụng Formalin. 

Nếu để tảo phát triển qúa nhiều, sẽ gây ra hiện tượng pH dao động lớn 

trong ngày gây sốc cho tôm và tảo sẽ nở hoa chết đồng loạt, gây bất lợi cho ao 

nuôi như : Tăng ô nhiễm, đục nước, tăng NH3, giảm Oxy… 

Trong nuôi tôm thâm canh việc quản lý màu nước (sinh vật phù du) rất 

khó để đạt theo tiêu chuẩn, cần chú ý khâu này, rút ra kinh nghiệm từng vụ 

nuôi để quản lý ao nuôi tốt hơn. Một số biện pháp quản lý màu nước tốt  nhất  

là dùng chế phẩm vi sinh có bản chất sử dụng và chuyển đổi trực tiếp các chất 

hữu cơ dư thừa, sẽ làm giảm thức ăn của tảo, duy trì màu nước ổn định trong 

ao. 

pH: Trong ao nuôi tôm cần duy trì pH từ 7,5-8,5 và trong ngày đêm 

không biến động quá 0,5 đơn vị. Nguyên nhân làm cho pH trong ao biến động 

lớn là do độ kiềm < 80mg/l, tảo phát triển quá nhiều độ trong < 25cm.  

- Bón bột đá vôi- CaCO3 hoặc Dolomite- CaMg(CO3)2 từ 70-100kg/ha 

cho đến khi độ kiềm đạt tiêu chuẩn > 80mg/l, pH 7,5-8,5. Sau đó duy trì pH và 

độ kiềm bằng cách bón vôi định kỳ 7-10 ngày/lần. Vùng đất nhiễm phèn nặng 

phòng ngừa pH xuống thấp rải vôi nung (CaO) trên bờ ao và sau một trận mưa 

tiếp tục rải vôi.  
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- Từ tháng nuôi thứ hai trở đi tảo phát triển mạnh, sử dụng TCCA diệt 

bớt tảo, liều dùng từ 0,3-0,5gl/m3, hòa nước rải đều trên mặt ao vào lúc 9-10 

giờ sáng.  

Độ mặn: Độ mặn tối ưu cho tôm sú nuôi thương phẩm là 15- 25‰, 

biên độ biến thiên trong ngày không quá 5 ‰, độ mặn cao quá trên 30-40‰ 

tôm chậm lớn, khó lột vỏ. Khi trời mưa to tầng mặt độ mặn giảm xuống 

nhanh, cần phải tháo nước tầng mặt làm cho biên độ biến thiên không quá lớn.  

Ao lớn và độ sâu cao cũng giúp cho độ mặn ít biến động khi trời nắng nóng 

kéo dài và trời mưa to. Cần phải chủ động nước ngọt để làm giảm độ mặn khi 

trời nắng nóng kéo dài. 

Oxy hòa tan: Oxy trong ao nuôi tôm không được thấp hơn 4mg/l, nếu 

oxy < 4mg/l tôm vẫn ăn bình thường, nhưng hiệu quả sử dụng thức ăn bắt đầu 

giảm, nếu thấp dưới 3mg/l tôm sẽ ngừng ăn và tôm bơi vào mé bờ, nếu không 

xử lý kịp thời tôm có thể chết. Ngoài việc tăng cường quạt nước và sục khí, có 

thể dùng hóa chất nước oxy già (H2O2). Muốn tăng 1mg oxy/l, cần có 4ml 

H2O2 (loại 50%). 

Độ kiềm: Độ kiềm trong ao nuôi tôm luôn phải giữ ổn định có hàm 

lượng cao hơn 80mg- CaCO3/l. Trong quá trình nuôi thường xuyên bón các 

loại vôi CaCO3 hoặc đolomit CaMg(CO3)2 theo chu kỳ 7-10 ngày/lần, liều 

lượng 100-200kg/ha. 

Độ trong: Độ trong thể hiện thực vật phù du phát triển trong nước ao 

nuôi tôm, độ trong duy trì tốt nhất 30-40cm. Nếu độ trong cao quá thực vật 

phù du ít phát triển tạo điều kiện cho rong đáy phát triển. Sự nở hoa của thực 

vật phù du tác động tốt với tôm nuôi vì sẽ kích thích động vật là thức ăn của 

tôm phát triển. Độ trong thực vật phù du cải thiện tốt cho tôm, bởi vì chúng 

hạn chế các chất lơ lửng, làm tầm nhìn của tôm tốt hơn, giảm mối nguy cho 

tôm. Độ trong do nồng độ các chất mùn hữu cơ cao không gây nguy hiểm trực 
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tiếp cho tôm, nhưng gây mất cân bằng dinh dưỡng, vì có thể pH giảm (axit), 

dinh dưỡng thấp, hạn chế ánh sáng chiếu qua dẫn đến quang hợp kém.  

Lân (PO4
3-): Sự biến động của PO4

3- trong nước thiên nhiên từ 0- 1,0 

mg/l, nước ao nuôi tôm được bón phân lân có thể có hàm lượng PO4
3- cao hơn 

nhiều. 

- Hàm lượng PO4
3- thích hợp cho nuôi tôm thường xuyên được duy trì ở 

mức 0,5-1,0 mg/l. Nếu ao nuôi tôm thời gian đầu gây màu nước ao thì phải 

bón phân lân tùy theo pH của nước ao. Nếu pH nước hơi kiềm >8 thì bón phân 

lân axit (phân Lân Lâm Thao), pH nước thấp hơn 7 thì bón phân lân kiềm (lân 

nung chảy Văn Điển). Liều lượng bón 3-5kg/ha khi nước ao lân lớn hơn 1 thì 

dừng lại, thường tháng cuối chu kỳ nuôi tôm không cần phải bón phân lân. 

COD: Hàm lượng chất hữu cơ COD duy trì trong ao nuôi tôm từ 5-10 

mg O2 /l. Nếu hàm lượng COD lớn hơn 10 mgO2/l là giầu dinh dưỡng, gây 

nhiễm bẩn cho ao.  

Định kỳ dùng chế phẩm sinh học phân hủy bớt chất hữu cơ hoặc phải 

siphông đáy ao vào cuối chu kỳ nuôi tôm. 

NH3 (Ammoniac): NH3 rất độc đối với tôm, khi nồng độ 1mg/l có thể 

gây tôm chết, nồng độ > 0,1mg/l ảnh hưởng đên sự tăng trưởng của tôm. Do 

đó cần phải duy trì NH3 < 0,1mg/l bằng nhiều cách, nhưng có thể dùng một số 

hóa chất hấp phụ chúng như Toxin-clear liều dùng 2-4l/1.000m2; Thio-fresh 2-

4l/1.000m2 và Zeolite 50-100kg/ha vào những tháng cuối chu kỳ nuôi để hấp 

thụ bớt NH3, liều dùng 100kg/ha. 

H2S (Hydrogen sulfite): H2S rất độc đối với tôm, nồng độ ảnh đến tôm 

> 0,02mg/l, nhưng H2S chỉ xuất hiện khi pH < 7. Do đó trong ao cần duy trì 

pH>7. 

Đáy ao đen, nước đục nhiều chất lơ lửng: Cuối chu kỳ nuôi đáy ao 

nuôi tôm tích tụ nhiều chất cặn hữu cơ và H2S, trong nước có nhiều chất lơ 

lửng do tảo chết, có thể dùng chế phẩm Soil-pro hoặc tăng liều các chế phẩm 
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vi sinh đang sử dụng;  Thio-fresh;  Zeolite bón hấp phụ các chất lơ lửng và 

cặn bã trong ao. 

Kim loại nặng và độc tố: Trong đáy ao và môi trường nước thường 

tích tụ một số kim loại nặng, thuốc trừ sâu, độc tố tảo … qua mức cho phép. 

Dùng một số hóa chất hấp phụ chúng như Toxin-clear liều dùng 2-4l/1.000m2; 

Thio-fresh 2-4l/1.000m2 và Zeolite 50-100kg/ha. 

 

4.3. Bằng phương pháp sinh học  

4.3.1. Sử dụng các chế phẩm sinh học (Probiotic) cải thiện môi trường 

nuôi. 

Nội dung chính của quy trình công nghệ nuôi tôm là lựa chọn các chế 

phẩm sinh học cải thiện chất lượng nước và đáy ao, giảm sử dụng hóa chất và 

kháng sinh cho ao nuôi tôm, tạo ra sản phẩm tôm có chất lượng cao, đảm bảo 

an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Fuller (1989) và G. W. Tannock (2002) định nghĩa probiotic là: “cung 

cấp các chủng vi khuẩn sống mà chúng tác động có lợi cho sự cân bằng vi sinh 

vật đường ruột của động vật”. Chế phẩm sinh học là các nhóm vi sinh vật 

trong môi trường ao nuôi và trong cơ quan tiêu hóa của tôm. Có nhóm vi 

khuẩn hoạt động khắp nơi trong ao và có thể cư trú trong ruột, dạ dày của tôm 

nuôi. Một số dòng vi khuẩn đề kháng được một số bệnh cho tôm nuôi. Vi 

khuẩn có tác dụng sinh học là phân hủy các chất thải gây ô nhiễm trong ao. 

Một số enzyme giúp cho sự tiêu hóa của tôm, giảm hệ số thức ăn. Kích thích 

hệ miễn dịch hoặc cung cấp kháng thể thụ động cho tôm làm tăng sức đề 

kháng.  

 

4.3.2. Tác dụng của Probiotic: 

• Cải thiện chất nước, ổn định pH, cân bằng hệ sinh thái trong ao. 
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• Loại các chất thải chứa nitrogen trong ao nuôi, những chất thải này gây độc 

cho động vật thủy sản. Sau đó chúng được chuyển hóa thành sinh khối làm 

thức ăn cho các động vật thủy sản. 

• Giảm bớt bùn ở đáy ao. 

• Giảm các vi khuẩn gây bệnh như: Vibrio spp, Aeromonas spp và các loại 

virus khác như gây bệnh MBV, đốm trắng, đầu vàng… 

• Hạn chế sử dụng hóa chất và kháng sinh cho tôm nuôi. 

Bảng 25: Thành phần và tác dụng của chế phẩn sinh học 
 

Các loài vi khuẩn Chức năng 
- Nitrosomonas spp Vi khuẩn tự dưỡng, phân hủy ammonia thành 

nitrite 
- Nitrobacter spp Vi khuẩn tự dưỡng, phân hủy nitrite thành nitrate 
- Bacillus  criculans 
- B. cereus 
- B. laterosporus 
- B. licheniformis 
- B. polymyxa 
- B. subtilus 
- B. mesentericus 
- B. megaterium 

Vi khuẩn kị khí không bắt buộc, chúng cạnh tranh 
sinh học, làm giảm sự phát triển của vi khuẩn gây 
bệnh như Vibrio, Aeromonas; ký sinh trùng đơn 
bào  

- Lactobacillus lacts 
- L. helveticus 
- Saccharomyces 
crevisiae 
- Bacterides sp 
- Streptocoocus sp 
- Cellulomonas sp 
- Entrobacter sp 
- Rhodopseudomonas 
- Marinobacter spp 
- Thiobacillus spp 
- Bifdobacterium spp 

Vi khuẩn kỵ khí không bắt buộc, chúng tiết 
enzyme có thể phẩn hủy các chất hữu cơ (đạm, 
mỡ, đường), khống chế thực vật phù du phát triển, 
ổn định pH, cải thiện chất lượng môi trường. 

- Lipase, protease, 
amylase 
- Hemi- cellulase, 
Pecnase 

Kích thích hệ tiêu hóa 
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- Chiết xuất thực vật Ức chế hoặc tiêu diệt các mầm bênh, diệt cá tạp 
- Bêta Glucan Kích thích hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng cho 

tôm 
 

Nhiều mùn bã trong ao nuôi sẽ tích tụ nhiều nitrogen, một số vi khuẩn 

gram âm tiết ra chất nhầy để lấy thức ăn. Lớp chất nhầy ở đáy ao ngăn sự 

khuyếch tán oxy vào lớp bùn đáy. Dó đó lớp chất thải ở đáy ao không bị phân 

hủy, Probiotic giúp phân hủy làm sạch chất thải ở đáy ao, nhóm vi khuẩn này 

đã lấn át nhóm vi khuẩn gây bệnh như Vibrio spp, Aeromonas spp…Nhóm vi 

khuẩn có lợi trong probiotic có khả năng loại bỏ chất thải chứa nitrogen nhờ 

enzyme ngoại bào do chúng chuyển hóa. Cho nên nhóm vi khuẩn này giải 

phóng enzyme trong ao có tác dụng đề kháng (làm giảm) vi khuẩn, virus gây 

bệnh trong ao. Ngoài ra nhóm vi khuẩn còn làm giảm các dạng ammonia, 

nitrite và nitrát. 

Hiện nay có nhiều chế phẩm, những chế phẩm có thể dùng cho quy trình 

nuôi tôm: Aro-zyme, Aquapond-100, Soil-pro, Pond-clear, MIC-power, 

Protexin, NAVET-Biozym, Pharbioclean... 

 

4.4. Xử lý môi trường sau khi thu hoạch 

         Sau khi thu hoạch tôm, cần xử lý môi trường nuôi bằng cách là khử 

trùng vùng nuôi.  

Sử dụng: TCCA khử trùng hoặc chế phẩm sinh học để xử lý mùn bã 

hữu cơ 

Sau khi xử lý khử trùng có thể thả cá rô phi để làm giảm các chất cặn bã 

và thức ăn thừa ở đáy ao. 

Nuôi cá rô phi đơn tính đực dòng GIFT 

Mục đích dùng cá rô phi ăn các thức ăn thừa và mùn bã hữu cơ trong ao 

sau một chu kỳ nuôi tôm. Sau khi nuôi tôm được 30-40 ngày thả rô phi giống 

cỡ 2-5g/con, mật độ 2-3 con/m2 nuôi trong ao lắng.  
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  Sau 60-70 ngày nuôi tôm, chuyển rô phi (cỡ 20-25g/con) từ ao lắng vào 

lồng lưới (10-20m2/1.000m2 ao) ở giữa ao, mật độ thả 50-100 con/m2 lồng. 

Thu hoạch tôm xong, rô phi đạt cỡ 150-200g/con. Nuôi tiếp từ 2-3 tháng có 

thể thu hoạch rô phi đạt cỡ 400-600g/con, năng suất 3-5tấn/ha. 

Bảng 26: Yêu cầu về máy móc, thiết bị, dụng cụ cho 1ha ao nuôi tôm sú, tôm 

chân trắng thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 

TT Danh mục Đơn vị Quy cách Số lượng 
1 Chài 3 m2 Cái Mắt lưới 2a = 15mm 1 
2 Vợt vớt bẩn trong ao Cái Mắt lưới 2a = 10mm 4 
3 Sàng kiểm tra thức ăn Cái Đường kính 0,8m 8 
4 Máy quạt nước 6 - 8 cánh Máy Công suất 2,5 KW/h 8 
5 Máy nén khí Máy Công suất 3,2 KW/h 1 
6 Máy bơm nước Máy 8 - 15 CV 1 
7 Máy đo pH Máy Chỉ số 0 - 14 1 
8 Máy đo Ôxy hoà tan Máy 0 - 10mg/l 1 
9 Máy đo độ mặn Máy Đo từ 0 - 100‰ 1 

10 Thước đo độ sâu Cái Vạch chia tới cm 1 
11 Thước đo chiều dài tôm Cái Vạch chia tới mm 1 
12 Đĩa Secchi Cái Đường kính 25cm 1 
13 Nhiệt kế Cái Đo từ 0- 50oC 1 
14 Cân kỹ thuật loại nhỏ Cái Cân tối đa 500g 1 
15 Cân loại lớn Cái Cân tối đa 100kg  1 
16 Thuyền  Cái Trọng tải 0,5 tấn 1 
17 Thau nhựa Cái Dung tích 5 - 10 lít 1 
18 Xô nhựa Cái Dung tích 10 - 15 lít 1 
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5.  Quản lý sức khỏe tôm nuôi 
5.1. Những bệnh thường gặp của Tôm Sú nuôi 

Trong chu kỳ nuôi tôm thương phẩm thường gặp một số bệnh (bảng 27a,b) 

ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng ao nuôi. 

• Nhóm bệnh do vi rút: Bệnh vi rút đốm trắng (WSSV), bệnh hoại tử thân- 

MINV xuất hiện bệnh từ tháng thứ 2-4. Bệnh MBV, TSV, IHHNV, HPV 

gây bệnh từ post đến tôm giống và làm cho tôm chậm lớn (còi). Bệnh đầu 

vàng xuất hiện từ tháng thứ 3-4. 

• Bệnh do nấm vi khuẩn: Vibrio spp gây bệnh đỏ thân, ăn mòn vỏ kitin, phân 

trắng 

• Bệnh do ký sinh trùng: bệnh sinh vật bám, bệnh trùng hai tế bào (phân 

trắng), bệnh tôm bông 

• Bệnh do dinh dưỡng và môi trường: bệnh chết đen do thiếu vitamin C; 

bệnh mềm vỏ do thiếu dinh dưỡng; chất độc NH3, H2S, tảo độc… 

Bảng 27a: Bệnh của tôm sú nuôi thương phẩm theo tháng nuôi 

TT Bệnh Tháng thứ 
1 

Tháng  
2 

Tháng 
3 

Tháng  4 

1  MBV +++ ++ + + 
2 Vi rút đốm trắng- WSSV + +++ +++ + 
3 Đầu vàng- YHD - + ++ + 
4 Hoại tử- IHHNV + + ++ ++ 
5 Gan tụy- HPV + + ++ ++ 
6 Hội chứng chậm lớn- LSNV + + ++ ++ 
7 Vibriosis + ++ +++ +++ 
8 Nấm - + +++ +++ 
9 Sinh vật bám ++ ++ +++ +++ 

10 Phân trắng - ++ +++ +++ 
11 Tôm bông - - + + 
12 Chết đen - - + + 
13 Mềm vỏ - + ++ + 
14 Trúng độc (NH3, H2S) - ++ +++ +++ 
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Bảng 27b: Bệnh của tôm chân trắng  nuôi thương phẩm theo tháng nuôi 

 

TT Bệnh Tháng thứ 1 Tháng  2 Tháng 3 

1 Vi rút đốm trắng- WSSV + +++ +++ 

2 Bệnh Taura -TSV ++ +++ - 

3 Bệnh đục thân- IMNV - + ++ 

4 Hoại tử- IHHNV + + ++ 

5 Gan tụy- HPV + + ++ 

6 Vibriosis + ++ +++ 

7 Nấm - + +++ 

8 Sinh vật bám ++ ++ +++ 

9 Phân trắng - ++ +++ 

10 Tôm bông - - + 

11 Chết đen - - + 

12 Mềm vỏ - + ++ 

13 Trúng độc (NH3, H2S) - ++ +++ 

 

5.2. Tăng cường sức đề kháng cho tôm 

Dinh dưỡng và tăng trưởng: trong quá trình nuôi tôm luôn theo dõi sự 

tăng trưởng của chúng để xác định sự sinh trưởng của chúng bình thường hay 

chậm phát triển. Thường xuyên bổ xung đầy đủ các chất dinh dưỡng cao như 

axit amin, dầu mực, vitamin và khoáng vi lượng 

Chọn giống sạch bệnh: Kiểm tra con giống không nhiễm các bệnh vi 

rút: bệnh MBV, bệnh virus đốm trắng, bệnh đầu vàng  
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5.3. Sử dụng thuốc phòng bệnh cho tôm nuôi 

Nguyên tắc sử dụng thuốc làm sạch môi trường là chính và có thể dùng 

một số hóa chất diệt mầm bệnh (Virus, Vibrio spp, nấm…) trong môi trường 

và ngoại ký sinh (sinh vật bám).  

- Dùng formalin để tắm cho PL trước khi thả tôm nuôi 

- Dùng một số chất khử trùng mạnh TCCA (Tricloisoxyanuric axit), 

BKA, MKC.. định kỳ hàng tháng 2 lần, khử trùng nước ao nuôi tôm. 

- Dùng các chế phẩm kích thích và tăng cường sức đề kháng bệnh  như 

dùng β Glucan (TĐK-100®), TP- Viruto.  

- Dùng một số chiết xuất từ thực vật (VST1-T), Probiotex-one, 

Pharselenbiotic để ngăn ngừa một số bệnh nhiễm khuẩn trong cơ thể tôm: 

bệnh Vibrio spp, bệnh trùng hai tế bào (Gregarine)… 

- Tỏi phòng trị bệnh đường ruột của tôm nuôi (bệnh phân trắng, ăn mòn 

vỏ kitin…), dùng 10-15g tỏi tươi/kg thức ăn tôm/ngày, nghiền nát hòa với 

nước vừa đủ trộn đều với thức ăn, mỗi tháng cho ăn một đợt 5 ngày liên tục. 

- Không dùng hoặc hạn chế dùng kháng sinh và các hóa chất (xem bảng 

1-3PL) phòng trị bệnh cho tôm nuôi. 

 

6.  Thu hoạch bảo quản sản phẩm 

• Thời gian nuôi tôm sú thâm canh thường từ 100-120 ngày. Thu hoạch có 

hiệu quả kinh tế khi khối lượng tôm 25-30g/con 

• Thời gian nuôi tôm chân trắng thâm canh thường từ 75-90 ngày. Thu hoạch 

có hiệu quả kinh tế khi khối lượng tôm 15-20g/con. 

• Tháng nuôi cuối cùng cần theo dõi kỹ chu kỳ lột xác của tôm, để định ngày 

thu hoạch được hiệu quả, tốt nhất là sau khi tôm lột xác sau 7-10 ngày, lúc 

này vỏ tôm cứng thịt chắc khối lượng tăng, nếu thu vào lúc tôm vừa lột xác 

tỷ lệ hao hụt cao. 
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Áp dụng theo tiêu chuẩn 28 TCN 190: 2004: 

• Khi thu hoạch tôm, cơ sở phải sử dụng loại ngư cụ phù hợp, thực hiện đúng 

quy trình và yêu cầu kỹ thuật đảm bảo chất lượng và không làm hư hại sản 

phẩm. Dùng te điện, lưới điện là thuận tiện nhất không cần tháo cạn ao. 

Sau khi thu tôm xong thả tiếp cá rô phi vào ao nuôi để chúng dọn sạch 

phân tôm và cặn bã của ao. 

• Dụng cụ sử dụng khi thu hoạch, bảo quản và vận chuyển tôm phải có thiết 

kế, cấu trúc thích hợp; được vệ sinh sạch nhằm hạn chế tối đa khả năng 

nhiễm bẩn và dập nát sản phẩm. 

• Sản phẩm tôm sau khi thu hoạch phải được rửa cẩn thận bằng nước sạch; 

được ướp nước đá và bảo quản trong các thùng cách nhiệt duy trì được 

nhiệt độ bằng hoặc dưới 4,0oC.  

• Nước đá dùng trong bảo quản tôm phải phải đảm bảo chất lượng; được sản 

xuất tại các cơ sở theo quy định của Tiêu chuẩn Ngành 28TCN 174: 2002.  

• Sản phẩm tôm sau thu hoạch và bảo quản phải được nhanh chóng vận 

chuyển tới các cơ sở thu mua hoặc chế biến. Khi vận chuyển phải đảm bảo 

tôm không bị nhiễm bẩn các chất độc hại như dầu nhờn, nhiên liệu, mảnh 

vụn kim loại hay các vật lạ khác. 

• Tôm thương phẩm thu hoạch đạt yêu cầu các chỉ tiêu (theo bảng 1) an 

toàn vệ sinh thực phẩm: dư lượng kháng sinh, độc tố nấm, dư lượng 

thuốc trừ sâu, dư lượng kim loại nặng, vi sinh vật 
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Hình 43: Tôm thu hoạch nuôi 120 ngày (35con/kg) 
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Hình 44: Tôm chân trắng nuôi 75 ngày (75con/kg) 
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Chương 4 

HỒ SƠ VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ 
 

4.1. Nội dung cần ghi chép, thể hiện trên quyển nhật ký: 
- Các yếu tố đầu vào: giống thức ăn, hóa chất sử dụng 

- Thông số trong quá trình nuôi: thời gian thả tôm, thu hoạch; các thông 

số môi trường; thông số sinh trưởng; sức khỏe tôm; biện pháp xử lý... 

- Năng suất, sản lượng hiệu quả kinh tế 

- Hồ sơ kiểm kiệm thức ăn; xét nghiệm bệnh 

- Giấy chứng nhận sản phẩm 

 

4.2. Lưu trữ hồ sơ: 
 - Văn bản pháp lý: luật lệ Nhà nước, chứng nhận chủ quyền,  bằng cấp, 

chứng chỉ đào tạo 

 - Nhật ký và các biểu mẫu ghi chép 

 

Bảng 28: Vi sinh vật (đơn vị tính: MPN/g hoặc CFU/gam) 

 

TT Vi sinh vật Đ/vị tính Chu kỳ 1 Chu kỳ 2 Chu kỳ 3 

1 Tổng số VK hiếu khí CFU/g    

2 Staphylococcus aureus MPN/g    

3 Fecal coliform MPN/g    

4 E. coli MPN/g    

5 Salmonella CFU/g    

6 Vibrio parahaemolyticus CFU/g    
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Bảng 29: Dư lượng kháng sinh và độc tố nấm (aflatoxin) 

 

TT Kháng sinh và 

aflatoxin 

Đ/vị tính Chu kỳ 1 Chu kỳ 2 Chu kỳ 3 

1 Chloramphenicol ppb (μg/kg)    

2 Nhóm Nitrofurans ppb    

3 Xanh malachite ppb    

4 Dipterex/trichlorofon ppb    

5 Nhóm Tetracyclin ppb    

6 Nhóm Sulfonamide ppb    

7 Flofenicol ppb    

8 Nhóm fluroquinolones ppb    

 

Bảng 30: Kết quả nuôi 

TT NỘI DUNG Đ/vị tính Chu kỳ 1 Chu kỳ 2 Chu kỳ 3 

1 Ngày thả     

2 Ngày thu hoạch     

3 Thời gian nuôi Ngày    

4 Kích thước ao nuôi m2    

5 Số lượng tôm thả con    

6 Mật độ con/m2    

7 Lượng tôm thu hoạch kg    

8 Sản lượng kg    

9 Cỡ tôm thu hoạch con/kg    

10 Tỷ lệ sống %    

11 Lượng thức ăn sử dụng kg    

12 Tỷ lệ tăng trung bình g/con/ngày    
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Bảng 31: Hiệu quả kinh tế 

 

TT NỘI DUNG Đ/vị 

tính 

Chu kỳ 

1 

Chu kỳ 

2 

Chu kỳ 

3 

1 Chi phí thức ăn (1)      

2 Chi phí giống (2)      

3 Chi phí khác (3)     

4 Giá thành (4)     

5 Tổng chi (5) [= sản lượng x (4)]     

6 Giá bán (6)     

7 Tổng thu (7) [= sản lượng x (6)]     

8 Lợi nhuận [= 7 – 6]     

9 Tỷ suất sinh lời     
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PHỤ LỤC 
Phụ lục 1:  
Bảng 1PL: Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh 

doanh thủy sản (Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BTS ngày 24 

tháng 2 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản) 

 

 TT Tên hoá chất, kháng sinh Đối tượng áp dụng 
1 Aristolochia spp và các chế phẩm từ 

chúng 
2 Chloramphenicol 
3 Chloroform 
4 Chlorpromazine 
5 Colchicine 
6 Dapsone 
7 Dimetridazole 
8 Metronidazole 
9 Nitrofuran (bao gồm cả Furazolidone) 

10 Ronidazole 
11 Green Malachite (Xanh Malachite) 
12 Ipronidazole 
13 Các Nitroimidazole khác 
14 Clenbuterol 
15 Diethylstibestrol (DES) 
16 Glycopeptides 
17 Trichlorfon (Dipterex) 

  
  
Thức ăn, thuốc thú y, hoá 
chất, chất xử lý môi trường, 
chất tẩy rửa khử trùng, chất 
bảo quản, kem bôi da tay 
trong tất cả các khâu sản 
xuất giống, nuôi trồng động 
thực vật dưới nước và 
lưỡng cư, dịch vụ nghề cá 
và bảo quản, chế biến. 
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Bảng 2PL: Danh mục hóa chất, kháng sinh hạn chế sử dụng trong sản xuất, 
kinh doanh thủy sản (Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BTS 
ngày 24 tháng 2 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản) 

TT Tên hoá chất, kháng sinh Dư lượng 
tối đa 
(ppb)* 

Mục đích 
sử dụng 

Thời gian dừng thuốc 
trước khi thu hoạch 

làm thực phẩm 
1 Amoxicillin 50 
2 Ampicillin 50 
3 Benzylpenicillin 50 
4 Cloxacillin 300 
5 Dicloxacillin 300 
6 Oxacillin 300 
7 Danofloxacin 100 
8 Difloxacin 300 
9 Enrofloxacin 100 
10 Ciprofloxacin 100 
11 Oxolinic Acid 100 
12 Sarafloxacin 30 
13 Flumepuine 600 
14 Colistin 150 
15 Cypermethrim 50 
16 Deltamethrin 10 
17 Diflubenzuron 1000 
18 Teflubenzuron 500 
19 Emamectin 100 
20 Erythromycine 200 
21 Tilmicosin 50 
22 Tylosin 100 
23 Florfenicol 1000 
34 Lincomycine 100 
25 Neomycine 500 
26 Paromomycin 500 
27 Spectinomycin 300 
28 Chlortetracycline 100 
29 Oxytetracycline 100 
30 Tetracycline 100 
31 Sulfonamide (các loại) 100 
32 Trimethoprim 50 
33 Ormetoprim 50 
34 Tricaine methanesulfonate 15-330 

  
  
  
   
  
  
Dùng làm 
nguyên 
liệu sản 
xuất thuốc 
thú y cho 
động, thực 
vật thủy 
sản và 
lưỡng cư 

  
  
  
  
  
  
Cơ sở SXKD phải có 
đủ bằng chứng khoa 
học và thực tiễn về 
thời gian thải loại dư 
lượng thuốc trong 
động, thực vật dưới 
nước và lưỡng cư 
xuống dưới mức giới 
hạn cho phép cho từng 
đối tượng nuôi và phải 
ghi thời gian ngừng sử 
dụng thuốc trước khi 
thu hoạch trên nhãn 
sản phẩm 
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* Tính trong động, thực vật dưới nước, lưỡng cư và sản phẩm động, 

thực vật dưới nước, lưỡng cư 

 

Bảng 3PL: Bổ sung danh mục kháng sinh nhóm Fluoroquinonlones cấm sử 

dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản. (Ban hành kèm theo Quyết định số 

26/2005/QĐ-BTS ngày 18/8/2005  của Bộ trưởng Bộ Thủy sản) 

 

TT Tên hóa chất, kháng sinh Đối tượng áp dụng 
1 Danofloxacin 
2 Difloxacin 
3 Enrofloxacin 
4 Ciprofloxacin 
5 Sarafloxacin 
6 Flumequine 
7 Norfloxacin 
8 Ofloxacin 
9 Enoxacin 
10 Lomefloxacin 
11 Sparfloxacin 

 Thức ăn, thuốc thú y, 
hóa chất, chất xử lý 
môi trường, chất tẩy rửa 
khử trùng, chất 
bảo quản, kem bôi da 
tay trong tất cả các khâu 
sản xuất giống, nuôi 
trồng động thực vật 
dưới nước và lưỡng cư, 
dịch vụ nghề cá và bảo 
quản, chế biến. 

 

- Một số tiêu chuẩn trong và ngoài nước liên quan đến vệ sinh an toàn 

thực phẩm và những quy định về chất lượng sản phẩm khi thương mại trên thị 

trường. 
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Phụ lục 2 
Điều 9 - Phát triển nuôi trồng thuỷ sản 

 (Trích Bộ Quy tắc ứng xử nghề cá có trách nhiệm (Code of Conduct for 

Responsible Fisheries, FAO, Rome, 1995, 41p), bản dịch của Trung tâm 

Thông tin Khoa học kỹ thuật và Kinh tế thuỷ sản, Bộ Thuỷ sản : “Quy chuẩn 

ứng xử cho nghề cá có trách nhiệm”, Hà Nội, 2001 (đã phát hành 1000 bản; 

những từ để trong ngoặc là những từ được ghi thêm cho rõ nghĩa hơn). 

 

9.1 Phát triển nuôi trồng thuỷ sản có trách nhiệm, bao gồm cả nghề cá dựa vào 

nuôi trồng thuỷ sản ở những vùng thuộc quyền tài phán quốc gia. 

9.1.1 Các quốc gia phải thiết lập, duy trì và phát triển một khuôn khổ pháp lý 

và hành chính thích hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển nuôi trồn 

thuỷ sản có trách nhiệm. 

9.1.2 Các quốc gia phải xúc tiến phát triển và quản lý nuôi trồng thuỷ sản có 

trách nhiệm, bao gồm cả việc đánh giá trước tác động của phát triển nuôi trồng 

thuỷ sản đến đa dạng di truyền và tính toàn vẹn của hệ sinh thái trên cơ sở 

thông tin khoa học tốt nhất. 

9.1.3 Theo sự cần thiết, các quốc gia phải xây dựng và thường xuyên cập nhật 

các chiến lược và các kế hoạch để đảm bảo cho sự phát triển nuôi trồng thuỷ 

sản bền vững về mặt sinh thái và cho phép sử dụng hợp lý các nguồn lợi sử 

dụng cho nghề nuôi trồng thuỷ sản và cho các hoạt động khác. 

9.1.4 Các quốc gia phải đảm bảo để cuộc sống của các cộng động địa phương 

và việc họ tiếp cận các ngư trường khai thác không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi 

sự phát triển nuôi trồng thuỷ sản. 

9.1.5 Các quốc gia phải thiết lập các thủ tục hữu hiệu mang tính đặc thù của 

nghề nuôi trồng thuỷ sản để tiến hành công việc đánh giá và giám sát môi 

trường cho thích hợp, nhằm mục đích giảm thiểu những biến đổi sinh thái bất 
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lợi và các hậu quả kinh tế và xã hội liên quan gây ra bởi việc khai thác nước, 

sử dụng bắt, chất thải ra từ các sông nhánh, sử dụng các loại thuốc, hoá chất 

và các hoạt động nuôi trồng thuỷ sản khác. 

9.2 Phát triển nuôi trồng thuỷ sản có trách nhiệm, bao gồm cả nghề cá dựa vào 

nuôi trồng thuỷ sản trong phạm vi các hệ sinh thái thuỷ sinh xuyên quốc gia. 

9.2.1 Các quốc gia phải bảo vệ các hệ sinh thái thuỷ sinh xuyên quốc gia bằng 

các hỗ trợ cho các thực tiễn nuôi trồng thuỷ sản có trách nhiệm trong phạm vi 

quyền tài phán quốc gia của mình và bằng cách hợp tác trong việc xúc tiến các 

thực tiễn nuôi trồng thuỷ sản bền vững. 

9.2.2 Cùng với việc tôn trọng các quốc gia láng giềng và phù hợp với pháp 

luật quốc tế, các quốc gia phải đảm bảo sự lựa chọn có trách nhiệm đối với các 

loài nuôi, địa điểm nuôi và quản lý các hoạt động nuôi trồng thuỷ sản có thể 

ảnh hưởng đến các hệ sinh thái nuôi trồng thuý sản xuyên quốc gia. 

9.2.3 Các quốc gia phải hiệp ý một cách thích hợp với các quốc gia láng giềng 

trước khi đưa ra các loài không phải bản xứ vào các hệ sinh thái thuỷ sinh 

xuyên quốc gia. 

9.2.4 Các quốc gia phải thiết lập các cơ chế thích hợp, chẳng hạn như các cơ 

sở dữ liệu và các mạng lưới thông tin để thu thập, chia sẻ và phổ biến dữ liệu 

liên quan đến các hoạt động nuôi trồng thuỷ sản của họ, nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi cho sự hợp tác về quy hoạch phát triển nuôi trồng thuỷ sản ở cấp 

quốc gia, tiểu khu vực, khu vực và toàn cầu. 

9.2.5 Khi cần thiết, các quố gia phải hợp tác xây dựng các cơ chế thích hợp để 

giám sát tác động của các đầu vào trong nghề nuôi trồng thuỷ sản. 

9.3 Sử dụng các nguồn di truyền thuỷ sinh cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản, 

bao gồm cả nghề cá dựa vào nuôi trồng thuỷ sản. 

9.3.1 Các quốc gia phải bảo tồn đa dạng di truyền và duy trì tính toàn vẹn của 

các cộng đồng thuỷ sinh và các hệ sinh thái bằng cách quản lý thích hợp. Đặc 

biệt, phải có các nỗ lực để giảm thiểu các tác hại của viềc đưa vào các loài 
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không phải của địa phương hoặc các loài đã biến đổi về di truyền dùng trong 

nuôi trồng thuỷ sản, kể cả nghề cá dựa vào nuôi trồng thuỷ sản, vào các vực 

nước, đặc biệt là những nơi có nhiều khả năng truyền bá các loài không phải 

của địa phương hoặc các loài đã biến đổi về di truyền vào các vực nước thuộc 

quyền tài phán của quốc gia ban đầu. Khi có thể thực hiện được, các quốc gia 

phải xúc tiến các bước giảm thiểu các tác động bất lợi về di truyền, bệnh cá 

(các loài thuỷ sản) và các tác động khác từ các loài cá (thuỷ sản) nuôi thoát ra 

ngoài đến các loài ở môi trường hoang dã. 

9.3.2 Các quốc gia phải hợp tác trong việc soạn thảo, thông qua và thực hiện 

các Quy chuẩn (quy tắc) thực tiễn và các thủ tục quốc tế đối với việc đưa vào 

sử dụng và chuyển giao các thuỷ sinh vật. 

9.3.3 Để có thể giảm thiểu các rủi ro về lan truyền bệnh và các tác động bất lợi 

đối với các loài hoang dã và các loài nuôi, các quốc gia phải khuyến khích 

việc ứng dụng các thực tiễn thích hợp trong việc cải thiện di truyền của đàn cá 

(thuỷ sản) bố mẹ, trong việc đưa vào nuôi các loài không phải của địa phương, 

và trong việc sản xuất, bán và vận chuyển trứng, ấu trùng hợc cá bột, cá bố mẹ 

(con giống hoặc đàn thuỷ sản bố mẹ) hoặc các vật tư tươi sống (nguyên liệu 

sống) khác. Để phục vụ mục đích này, các quốc gia phải tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc xây dựng và thực hiện các quy chuẩn (bộ tiêu chuẩn) quốc gia và 

các thủ tục thích hợp. 

9.3.4 Các quốc gia phải xúc tiến áp dụng các thủ tục thích hợp đối với việc 

chọn lọc cá (đàn thuỷ sản) bố mẹ và việc sản xuất trứng, ấu trùng và cá bột 

(con giống). 

9.3.5 Ở những chỗ thích hợp, các quốc gia phải xúc tiến nghiên cứu và khi khả 

thi, phát triển các kỹ thuật nuôi các loại bị đe doạ để có thể bảo vệ, phục hồi 

và tăng trữ lượng, có tính đến nhu cầu cấp thiết về bảo tồn đa dạng di truyền 

của các loài bị đe doạ này. 

9.4 Nuôi trồng thuỷ sản có trách nhiệm ở cấp độ sản xuất 
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9.4.1 Các quốc gia phải xúc tiến các thực tiễn nuôi trồng thuỷ sản có trách 

nhiệm để hỗ trợ các cộng đồng nông thôn, các tổ chức của các nhà sản xuất và 

chủ trại cá (trại nuôi trồng thuỷ sản). 

9.4.2 Các quốc gia phải xúc tiến sự tham gia tích cực của các chủ trại cá (trại 

nuôi trồng thuỷ sản) và các cộng đồng của họ vào sự phát triển các thực tiễn 

quản lý nghề nuôi trồng thuỷ sản có trách nhiệm. 

9.4.3 Các quốc gia phải xúc tiến các nỗ lực nhằm cải thiện việc lựa chọn và sử 

dụng các loại thức ăn thích hợp, các chất phụ gia thức ăn và phân bón, bao 

gồm cả phân súc vật. 

9.4.4 Các quốc gia phải xúc tiến các thực tiễn quản lý bệnh cá (các loài thuỷ 

sản) và trại cá (trại nuôi trồng thuỷ sản) hữu hiệu có thể hỗ trợ cho các biện 

pháp vệ sinh và các loại vac - xin. Cần đảm bảo việc sử dụng àn toàn, hiệu quả 

ở mức tối thiểu các loại thuốc trị bệnh, các hoomôn, các loại thuốc, thuốc 

kháng sinh và các loại hoá chất kiểm soát bệnh khác. 

9.4.5 Các quốc gia phải có quy chế về việc sử dụng các loại hoá chất trong 

nuôi trồng thuỷ sản có thể nguy hại đến sức khoẻ con người và môi trường. 

9.4.6 Các quốc gia phải đề ra những yêu cầu để việc xử lý các chất thải như 

các phần cắt bỏ (phế thải) của súc vật, bùn cặn, cá (thuỷ sản) bị bệnh hoặc cá 

(thuỷ sản) chết, thuốc thú y dư thừa và các loại hoá chất nguy hại khác không 

gây nguy hại cho sức khoẻ con người và môi trường. 

9.4.7 Các quốc gia phải đảm bảo sự an toàn thực phẩm của các sản phẩm nuôi 

trồng thuỷ sản, xúc tiến các nỗ lực duy trì chất lượng sản phẩm và nâng cao 

giá trị của sản phẩm bằng cách dành sự chú ý đặc biệt trước và trong khi thu 

hoạch, khi chế biến tại chỗ, khi lưu giữ trong kho và khi vận chuyển sản 

phẩm. 
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PHỤ LỤC 3 

CÁC CHẾ PHẨM,  MEN VI SINH,  HÓA CHẤT VÀ THỨC 

ĂN DÙNG CHO NUÔI TÔM 
 

1. Chế phẩm và men vi sinh 
1.1. Aro-zyme 

* Thành phần tham gia 

 - Bacillus subtilis (không ít hơn 107 cfu/g)  

       - Protease enzyme 

 - Amylease enzyme    

 - Lipase enzyme 

 - Cellulase enzyme 

* Tác dụng: Với công thức phối hợp giữa dòng vi khuẩn phân giải 

Bacillus subtilis và 4 loại men Protease, Amylease, Lipase, Cellulase sẽ nâng 

cao hiệu qủa sử dụng của Aro-Zyme so với các sản phẩm chỉ có dòng vi khuẩn 

Bacillus sp. Trong việc: Giảm các chất dư thừa tích tụ ở đáy ao (thức ăn, phân 

tôm, v.v...). Tăng cường sự phân hủy các chất hữu cơ. Khống chế sự phát triển 

của vi sinh vật gây bệnh. Kiểm soát và ổn định chất lượng nước. Cung cấp 

dưỡng chất cho sự phát triển của phiêu sinh vật. 

* Hướng dẫn sử dụng:  Trước khi thả giống từ 2 - 3 ngày: Dùng Aro-

Zyme 150 - 200gr/1000m3  

Đơn vị tính (g/1000m3) 

Mật độ (con/m2) Cải tạo ao 1 tháng 2 tháng 3 tháng Trên 3 tháng

10 – 20 200 100 150 175 200 

20 – 50 250 125 175 200 250 

- Sử dụng Aro-Zyme định kỳ 7 - 10 ngày/lần. 

   - Nên dùng vào buổi sáng lúc 9 - 11h00 khi thời tiết tốt.  
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- Nên hoà tan trong nước ấm 2h00 trước khi sử dụng, tăng cường sục 

khí. 

- Khi phát hiện mầm bệnh và đáy ao bị bẩn: 250 - 500gr/1000m3. 

   - Không dùng hoá chất diệt khuẩn khi sử dụng Aro - Zyme. 

* Cty TNHH SX&TM Văn Minh AB sản xuất phân phối, 10 Đường 

Trần Khánh Dư, P13, Q Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh. 

 

1.2. Aquapond - 100®. 

 * Tác dụng: Sản sinh ra các enzym protease, amylase và lipase để 

phân huỷ các chất hữu cơ dư thừa tích tụ ở đáy ao. Các dòng vi sinh đặc biệt 

này rất thích hợp với ao nuôi có độ mặn thấp đến 5‰. 

- Tăng lượng thức ăn cho phù du sinh vật, tạo ra nguồn thức ăn tự nhiên 

trong ao nuôi. 

- Tạo ra kháng thể tự nhiên để ngăn ngừa vi khuẩn Vibrio sp. và 

Zoodomonas 

 * Thành phần: Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, Bacillus 

licheniformis, Protease. 

- Carditautilis, Bacillus stearothermophilus, Lipase, Enzyme α 

Amylase. 

  * Liều lượng và cách dùng: 

Liều lượng sử dụng (g/1000 m3) 
Ngày nuôi 

5-14 con/m2 15-29 con/m2 
Số lần sử dụng 

Chuẩn bị ao 150 150 1 lần trước khi thả tôm 

1-30 ngày 35 50 10 ngày/lần 

31-60 ngày 50 75 7 ngày/lần 

61-90 ngày 65 100 7 ngày/lần 

91-120 ngày 80 125 7 ngày/lần 
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* Cty TNHH SX&TM Văn Minh AB sản xuất phân phối, 10 Đường Trần 

Khánh Dư, P13, Q Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh. 

 

1.3. Pond-Clear 

* Tác dụng: phân hủy nền đáy, khử mùi hôi thối. Phân hủy và hấp thu 

khí độc NH3, NO2, H2S, cân bằng pH, ức chế vi khuẩn gây bệnh.  

* Thành phần: Nitrosomonas spp, Nitrobacter spp, Bacillus spp, 

Lactobacillus lactis, Cellulomonas sp, Marinobacter spp, Thiobacillus spp 

* Cách dùng: Dùng liên tục từ lúc thả Post larvae cho khi thu hoạch, 

cho mật độ 30con/m2. Hòa tan thuốc với 20 lít tạt đều xuống ao, mở quạt nước 

cho tan đều. 

 Tháng thứ 1-2: dùng 2kg/ha, tuần/lần. 

 Tháng thứ 3: dùng 3kg/ha, tuần/lần 

 Tháng thứ 4: dùng 4kg/ha, tuần/lần. 

* Công ty TNHH Công nghệ sinh học Dược Na No Gen, 6/136-137, Bình 

Long, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp HCM, sản xuất và phân phối. 

 

1.4. Soil – Pro® 

* Tác dụng: Làm sạch nước, khử mùi hôi tanh, làm sạch đáy ao, phân huỷ 

nhanh các chất lơ lửng, làm trong nước. 

- Phân huỷ nhanh các hợp chất clo hữu cơ aliphatic và aromatic, các hoá 

chất diệt khuẩn. 

- Dung hoà và hấp thu các loại phèn sắt, nhôm, các kim loại nặng. 

- Phân huỷ nhanh các chất độc hại như NH3, NO2, H2S trong ao tôm. 

- Kích thích phát triển tảo, giảm hàm lượng BOD, COD và làm tăng 

lượng oxy hoà tan. 

 * Thành phần: Vi khuẩn Acinetobacter sp., Bacillus sp., Marinobacter 

sp. sống.  
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- Vi khuẩn Pseudomonas sp., Rhodococcus sp. sống. 

- Hỗn hợp bio-polymer dung hoà kim loại, độc tố NH3, NO2, H2S. 

- Enzyme protease, cellulase, lipase, amylase, xylanase, hemicellulase 

phân huỷ các chất hữu cơ. 

* Liều lượng và cách dùng: Dung hoà độc tố hoá chất, xử lý đáy ao trước 

khi nuôi: 1 kg/ 5000 m2. 

- Xử lý các ao bị ô nhiễm nặng, có mùi hôi, nước bẩn, dung hoà hoá chất 

độc hại trong lúc nuôi: hoà tan 1 kg với 20 lít nước tạt đều xuống ao 

5000 m2. 

* Công ty TNHH Công nghệ sinh học Dược Na No Gen, 6/136-137, Bình 

Long, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp HCM, sản xuất và phân phối. 

 

1.5. Navet-Biozym 

* Tác dụng: Phân hủy nhanh chóng thức ăn thừa và xác bã động, thực 

vật trong ao, hồ… Tạo  môi trường nước luôn trong sạch, tăng độ oxy hòa tan. 

Giảm tối đa các khí độc hại cho tôm. Tạo giàu nguồn dinh dưỡng, tạo thức ăn 

cho tôm. Ngăn cản sự phát triển của vi sinh vật có hại cho tôm, đặc biệt vi 

khuẩn Vibrio (gây bệnh phát sáng). E. Coli gây bệnh đường ruột. Làm màu 

nước ổn định, giảm hiện tượng nhày, nhớt, cặn, bọt và khí thối (H2S) phát sinh 

trong ao. 

* Thành phần: Bacillus subtilis     3.1010 CFU 

Saccharomyces boulardil      3.1010CFU 

Lactobacillú acidophilus và L. plantarum  3.1010CFU 

 α- amylase     1.500.000UI 

 Protease                      10.000UI  

 Tá dược vừa đủ                      1.000g 

* Cách dùng: Mỗi tháng sử dụng 1-2 lần hiệu quả sẽ cao nhất. Ngâm 

thuốc ới 2 lít nước ấm từ 3-5 giờ trước khi cho thuốc xuống ao. 
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Tôm 1-2 tháng tuổi dùng 500g cho 5.000-7.000m3 nước 

Tôm từ 3-4 tháng tuổi: dùng 500g cho 5.000m3 nước 

Chú ý không dùng với thuóc sát trùng. 

* CTy  thuốc thú y TW, 29 Nguyễn Đình Chiểu, Q1, Tp Hồ Chí Minh, 

sản xuất và phân phối. 

 

1.6. EMC 

* Tác dụng: Phân hủy nhanh các chất hữu cơ, phân tôm, thức ăn thừa, 

xác động vật và rong tảo ở đáy ao nuôi, làm trong sạch môi trường. Khử mùi, 

hấp thụ nhanh và hạn chế sự tạo thành các ion NH4
+, NO2

-, NO3
-.  

* Thành phần: Nitrosomonas spp, Nitrobacter spp, Bacillus subtilus, 

Lactobacillus acidophilus, Saccharomyces crevisiae, Aspergillus oryzae, 

Protease, Amylase, Cellulase 

* Cách dùng: Trong khi nuôi, định kỳ 10-15 ngày/lần bón 1lít/ 1.000m3 

* CTy Công nghệ hóa sinh Việt Nam, 9B Nghĩa Tân, Tp Hà Nội, sản xuất và 

phân phối. 

 

1.7. Probiotex-one 

* Công dụng: Bảo vệ đường ruột cho tôm. Giúp tôm  phát triển nhanh. 

Giúp tôm dễ tiêu hóa. Kích thích tạo bạch cầu để chống các vi khuẩn đường 

ruột, bệnh phân trắng. 

* Thành phần: Alkaline protease, Lipase, Streptococcus faecalis, 

Alpha- amylase, Bacillus subtilis, Bacillus mecentericus. 

* Cách sử dụng: Trộn Probiotex-one 5-10g/10kg thức ăn mỗi lần cho 

tôm ăn 

 Nên dùng liên tục trong suốt vụ nuôi 

 Hòa tan với 10% lượng nước trước khi trộn với thức ăn tôm.  
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* Cty TNHH SX&TM Văn Minh AB sản xuất phân phối, 10 Đường 

Trần Khánh Dư, P13, Q Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh 

 

1 . 8 .  C e l l u l a z a  

* Tác dụng: 

- Phân huỷ nhanh các chất mùn bã hữu cơ, xác tảo chết, làm sạch đáy 

ao, làm trong nước khử mùi hôi. 

- Giúp phát triển nhanh phiêu sinh vật có lợi làm thức ăn cho tôm cá 

trong ao nuôi. 

- Ổn định màu nước và tăng lượng ôxy hoà tan trong ao nuôi. 

* Thành phần: 

- Cellulase, Cellulobiase, Hemicellulase, Endo-glucanase: 1.000.000 

UI/g 

* Cách sử  dụng: Dùng để  xử  lý nhanh, phân huỷ  các chấ t  lơ  

lửng làm sạch nước. 

-  Hoà tan 1kg với  20lít  nước tạ t  đều xuống ao 5.000m2 bấ t  

cứ  thờ i  đ iểm nào trong ngày. 

* Công ty TNHH Công nghệ sinh học Dược Na No Gen, Nhà máy đặt 

tại số: 6/136-137, Bình Long, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp HCM. 

 

1.9. Thuốc chữa bệnh tôm- VTS1-T   

Chế phẩm là sản phẩm nghiên cứu khoa học Đề tài cấp Nhà nước: KC-

06-20.NN 

* Tác dụng: Chuyên trị các bệnh ăn mòn vỏ kitin, bệnh viêm ruột và 

bệnh phân trắng của tôm nuôi bán thâm canh và thâm canh. 

* Thành phần: Chủ yếu gồm tinh dầu các cây thuốc có tác dụng diệt  

khuẩn. 
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* Cách dùng:  Liều dùng 0,2g/kg tôm/ngày. Trộn 100g thuốc với 10kg 

thức ăn (10g thuốc/kg thức ăn) cho 500kg tôm ăn/ngày. Có thể dùng dầu mực 

(10g/kg thức ăn) bao thức ăn và thuốc. 

* Phòng bệnh: Từ tháng thứ 2- tháng thứ 4, mỗi tháng  cho tôm  ăn 

một đợt 5 ngày liên tục.  

* Chữa bệnh: Cho tôm ăn liên tục từ  6-10 ngày cho đến khi khỏi bệnh. 

* Bảo quản: nơi khô, mát, thời gian hiệu lực 2 năm 

      Nơi sản xuất:  Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản 1 

             Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh 

              ĐT: 0241.841934 & 0912016959 

 

2. Hóa chất 
2.1. TCCA (Axit Tricloisocyanuric)  

* Tác dụng: Clo đi vào trong nước ở hai dạng ion nguyên tử hoặc các 

hypoclorit. Chúng có tác dụng diệt các vi sinh vật gây bệnh và có tác dụng cải 

tạo môi trường nhờ phản ứng của clo với NH3, sắt, mangan, sulfide và một vài 

chất hữu cơ khác (APHA, 1985). Do vậy mà hợp chất chứa Clo dùng để trị 

các bệnh vi khuẩn ngoại ký sinh, cải tạo ao, khử trùng nước, diệt tảo khử trùng 

dụng cụ. TCCA  khi vào nước phân giải HClO rất mạnh, đồng thời HClO dễ 

dàng bị phân huỷ sinh ra Clo nguyên tử và bay hơi nhanh.  

* Thành phần: Axit Tricloisocyanuric  

* Cách dùng:  

- Xử lý nguồn nước trước khi nuôi  cá tôm: 3-5g/m3 nước (2,0- 3,0 

ppm) tiêu diệt các mầm bệnh. 

- Xử lý nguồn nước trong khi nuôi  cá tôm: 0,2-0,5g/m3 nước (0,2-0,5 

ppm) tiêu diệt và hạn chế các mầm bệnh phát triển. 
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- Phòng trị bệnh ngoại ký sinh cho cá: phun xuống ao liều lượng  0,5- 

0,8g/m3 nước (0,5-0,8ppm) 2 lần, mỗi lần cách nhau 3 ngày, phòng bệnh ký 

sinh trùng như rận cá. 

* Sản phẩm của Đề tài độc lập cấp Nhà nước, Mã số ĐTĐL.2003/01. 

 

2.2. BKA. 

* Tác dụng: Tiêu diệt nhanh hầu hết các loại virus, vi trùng, nấm và 

nguyên sinh động vật gây bệnh cho cá. Có tác dụng phòng trị các chứng bệnh 

lở loét toàn thân, bệnh tuột nhớt, thối vây, trắng đuôi, nấm mang… 

Tiêu độc sát trùng bể ương, dụng cụ, ao hồ nuôi cá. 

* Thành phần: Benzalkonium Chloride, Amyl acetate, dung môi và 

chất bảo quản. 

* Cách dùng: Tiêu độc ao hồ trước khi thả 1 tuần lễ với 12,5 lít BKA/ 

ha hoặc pha 1,5 l ít BKA trong 1000 m3 nước ao hồ ngâm trong 1 tuần lễ 

không cần thay nước. 

Sát trùng dụng cụ: 5 ml/ 4 lít nước. Ngâm trong 15 phút. 

Phòng bệnh cho cá: 1 lít thuốc cho 1000 m3, 1 tháng 2 lần. 

* CTy  thuốc thú y TW, 29 Nguyễn Đình Chiểu, Q1, Tp Hồ Chí Minh, 

sản xuất và phân phối. 

2.3. Thio – fresh ®. 

* Tác dụng: Phân giải độc tố từ phiêu sinh thực vật, các kim loại nặng. 

          Không làm tổn hại đến các loài vi khuẩn có lợi trong ao. 

Gia tăng sự phân giải và ngăn chặn sự phát triển của các Vibrio sp và 

Zoothamnium. 

* Thành phần: Sodium Dodecyl Phosphate; Sodium Thio Sulphate; 

Ethylene – di – amine – tetra – acetic acid. 
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* Cách dùng: Để giải độc từ tảo hoặc các chất độc trong ao: dùng 2-4 

lít/1000 m2. Tiếp tục sục khí khoảng 2 ngày để gia tăng tiến trình giải độc tố 

và phân giải. 

Để giải độc từ kim loại nặng, các chất có tính độc và Nitrite trong ao 

hồ: dùng 2-4 lít/1000 m2 từ 7-10 ngày/lần.  

* Cty TNHH SX&TM Văn Minh AB sản xuất phân phối, 10 Đường 

Trần Khánh Dư, P13, Q Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh 

 

2.4. Toxin- Clean® 

* Tác dụng: Làm sạch nước (nước bị bẩn nhớt do tảo chết đột ngột). 

Giảm độ nhớt và váng bọt trên mặt nước. Giảm sốc cho tôm khi sử dụng hóa 

chất diệt khuẩn. Tăng oxy hòa tan trong nước. Đặc biệt giảm phát sáng trong 

nước. 

* Thành Phần: Sodium Thiosulfite; Sodium Lauret Sulffate; Ethylene 

Di-tetra-acetic acid 

*  Cách dùng: 

Công dụng Liều lượng Ghi chú 

Giảm độc tố khi tảo chết 

đột ngột 

2-3lít/ 1.000m3 Tạt đều khắp ao vào lúc 18h

Giảm độ nhớt, váng bọt 3lít/ 1.000m3 Dùng 2-3/lần 

Giảm sốc cho tôm khi sử 

dụng hóa chất 

2-4lít/ 1.000m3 Sau khi sử dụng hóa chất 6-

8h 

Trị phát sáng nước  3-5lít/ 1.000m3 Sử dụng lúc 11-13h trưa, sử 

dụng 2 ngày liên tục 

* Cty TNHH SX&TM Văn Minh AB sản xuất phân phối, 10 Đường 

Trần Khánh Dư, P13, Q Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh 
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2.5. MKC 100® 

* Tác dụng: diệt các loại vi khuẩn có hại trong nước, nền đáy ao và 

trên cơ thể tôm, nhằm khống chế sự phát triển của các vi khuẩn trong ao nuôi. 

Dùng để phòng trị các bệnh vi khuẩn: sưng mang, đứt râu, cụt đuôi, sưng đuôi 

và bệnh đốm đen. Duy trì chất lượng nước không diệt tảo trong ao. MKC có 

hiệu quả trong việc trị đóng rong nhớt làm sạch vỏ, mang tôm. 

 * Thành phần: Myristalkoniumchoride 

*  Cách dùng: 0,3-0,6 lít MKC/1.000m3. 

Sử dụng vào buổi sáng lúc 8-11giờ 

Khi phát hiện sự suy giảm chất lượng nước (tôm bị đóng rong, đen 

mang, tổm thương phần phụ) nên sử dụng liên tiếp 2 ngày. 

* Cty TNHH SX&TM Văn Minh AB sản xuất phân phối, 10 Đường 

Trần Khánh Dư, P13, Q Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh 

 

3. Thức ăn nuôi tôm  
3.1. Thức ăn Concord 

Các thông số của thức ăn Concord, sản xuất tại Thái Lan cho tôm sú 

Thành phần (%) Mã số Hình 

dạng t/ăn Protein Chất 

béo 

Chất 

xơ 

Độ 

ẩm 

Khối lượng 

tôm (g) 

Quy 

cách 

kg/bao 

No.1 Vẩy nhỏ  42 8  3  11 0,02-0,39 10 

No.2 Vẩy nhỏ  41 8  3  11 0,40-1,96 10 

No.3 Vẩy  40 7  3  11 1,97-5,40 25 

No.3M Viên  39 7  3  11 5,50-8,90 25 

No.3L Viên  38 7  3  11 9,00-13,80 25 

No.4 Viên  38 6  3  11 13,90- 19,90 25 

No.5 Viên  37 5 3 11 >19,90 25 
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Các thông số của thức ăn Concord- G-MAX, sản xuất tại Thái Lan cho 

tôm chân trắng 

Thành phần (%) Mã số Hình 

dạng t/ăn Protein Chất 

béo 

Chất 

xơ 

Độ 

ẩm 

Khối lượng 

tôm (g) 

Quy 

cách 

kg/bao 

No.1 Vẩy nhỏ  38 8 3 11 0,02-0,39 10 

No.2 Vẩy nhỏ  38 8 3 11 0,40-1,96 10 

No.3 Vẩy  37 7 3 11 1,97-5,40 25 

No.3M Viên  37 7 3 11 5,50-8,90 25 

No.3L Viên  36 7 3 11 9,00-13,80 25 

No.4 Viên  36 6 3 11 13,90- 19,90 25 

No.5 Viên  35 5 3 11 >19,90 25 

* Cty TNHH SX&TM Văn Minh AB sản xuất phân phối, 10 Đường 

Trần Khánh Dư, P13, Q Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh 

 

3.2. Thức ăn CP 

Các thông số của thức ăn CP, Thái Lan cho tôm sú 

Thành phần (%) Mã số Hình 

dạng t/ăn Protein Chất 

béo 

Chất 

xơ 

Độ 

ẩm 

Khối lượng 

tôm (g) 

Quy 

cách 

kg/bao 

CP9001 Vẩy nhỏ  40 8  3  11 0,02-0,20 10 

CP9002 Vẩy nhỏ  40 8  3  11 0,20-1,00 10 

CP9003 Vẩy  40 7  3  11 1,00-5,00 25 

CP9003P Viên  40 7  3  11 5,00-7,00 25 

CP9004 Viên  38 7  3  11 10,00-20,00 25 

CP9005 Viên  36 6  3  11 > 20,00 25 
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 Các thông số của thức ăn CP, Thái Lan cho tôm  chân trắng 

Thành phần (%) Mã số Hình 

dạng t/ăn Protein Chất 

béo 

Chất 

xơ 

Độ 

ẩm 

Khối lượng 

tôm (g) 

Quy 

cách 

kg/bao 

HIPO-7701 Vẩy nhỏ  40 8  3  11 0,01-0,20 10 

HIPO-7702 Vẩy nhỏ  40 8  3  11 0,20-1,00 10 

HIPO-7703 Vẩy  40 7  3  11 1,00-5,00 25 

HIPO-7703P Viên  40 7  3  11 5,00-7,00 25 

HIPO-7703S Viên  38 7  3  11 10,00-20,00 25 

HIPO-7704 Viên  36 6  3  11 > 20,00 25 

 

4. Thức ăn bổ sung, vitamin và khoáng vi lượng 
4.1. Hi-Protein 

* Tác dụng: Kích thích tôm ăn nhiều, cho tôm nặng cân, đạt hiệu quả 

cao. 

Tăng cường sức đề kháng, nâng cao tỷ lệ sống. 

* Thành phần: Protein, Cholesterol. Chất mang vừa đủ. 

* Cách dùng: 20-30 g/ 1 kg thức ăn. 

* Cty TNHH SX&TM Văn Minh AB sản xuất phân phối, 10 Đường 

Trần Khánh  Dư, P13, Q Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh 

 

4.2. Vitamin C 

* Tác dụng: Kích thích tăng trưởng, giúp tôm tạo vỏ cứng mới nhanh 

sau khi lột xác, chống sốc do môi trường và thời tiết thay đổi đột ngột, tăng 

cường hệ miễn dịch. 

* Thành phần: VitaminC 
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* Cách dùng: Hòa 5g thuốc với 10ml nước trộn đều với 1kg thức ăn, 

dùng dầu mực bao bên ngoài. Dùng ít nhất 5 lần/tuần khi tôm đang lột vỏ. 

 

4.3. Dầu mực. 

* Tác dụng: Bao bọc thức ăn và thuốc, tránh tan nhanh trong nước, tạo 

mùi vị hấp dẫn, tăng khả năng bắt mồi của tôm. Kích thích tôm lột vỏ. Giúp 

tôm tăng trưởng tốt và nâng cao tỷ lệ sống. 

* Thành phần: Dầu mực 99,9%. 

* Cách dùng: Pha trộn 10-20 g dầu mực với 1 kg thức ăn. 

* Cty TNHH SX&TM Văn Minh AB sản xuất phân phối, 10 Đường 

Trần Khánh  Dư, P13, Q Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh. 

 

4.4. Tảo Silic 

* Tác dụng: Lượng tảo silic có tự nhiên trong ao tôm thường có vòng 

đời từ 7-15 ngày, do đó bổ sung mầm tảo Silic cùng với men gây tảo Oxy-LG 

hàng tuần để giúp duy trì được màu tảo, không bị rớt tảo gây sốc oxy cho tôm. 

* Thành phần: Lượng tảo khuê Bacillariophyta 5.1012 tế bào/kg 

* Cách dùng: Dùng 7 ngày/lần vào buổi chiều từ lúc nuôi cho đến lúc 

thu hoạch. Hòa tan 1kg trong 20 lít nước tạt đều xuống ao vào buổi chiều, 

1kg/5.000m2. 

* Công ty TNHH Công nghệ sinh học Dược Na No Gen, 6/136-137, 

Bình Long, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp HCM, sản xuất và phân phối. 

 

4.5. Mineral sea® 

* Tác dụng: Cung cấp các chất khoáng chất trong ao nuôi rất cần thiết 

cho ao nuôi có độ mặn thấp. Giảm sốc cho tôm. Tăng tỷ lệ sống. Đẩy nhanh 

quá trình trao đổi chất và tạo vỏ cứng mới. Cải thiện chất lượng nước. 

* Thành phần: Ca, K, Mg, Zn, Se, Na, Mn, Fe, Cu, Co, Citric acid 
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*Cách dùng: chuẩn bị ao nuôi bón 10-15kg/1.000m3 

 Trong khi nuôi 5-10kg/1.000m3, 10-15 ngày/lần. 

* Cty TNHH SX&TM Văn Minh AB sản xuất phân phối, 10 Đường 

Trần Khánh Dư, P13, Q Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh. 

 


