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ASTRACT 

This study was conducted at Faculty of Applied Biology - Tay Do 
University from March to April on 2013.  The study aims to determine the 
effects of stocking density and water salinity on the development and 
survival of Litopenaeus vannamei under biofloc culture conditions. The 
experiment was conducted with 36 60-L plastic tanks, containing 50L of 
water. The triplicate experiment was randomly designed with 2 factors of 3 
density treatments (100, 300 and 500 shrimp/m3) and 4 salinity treatments 
(5‰, 10‰, 15‰, 20‰). Results shown that when the stocking density 
increased, parameters such as suspended solids TSS, TAN, NO2

-, FVI and 
productivity of shrimp increases, but pH, the size of biofloc and survival 
decreased. When salinity increased, TSS increased and the diversity of 
microorganisms decreased.  The experimental results showed that culturing 
white leg shrimp applying biofloc technology at 15‰ salinity and stocking 
density of 100-300 shrimp/m3 gave the best results in survival rates (79,1-
100%). 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện tại trại thực nghiệm Khoa Sinh học Ứng dụng- 
Trường Đại học Tây Đô, từ tháng 3-4/2013, nhằm xác định ảnh hưởng của 
mật độ và độ mặn lên sự phát triển và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng 
theo quy trình Biofloc. Thí nghiệm được thực trên 36 bể nhựa có thể tích 
60L/bể với mức nước nuôi là 50L, được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên theo 2 
nhân tố với 3 nghiệm thức mật độ (100 con/m3, 300 con/m3, 500 con/m3), 4 
nghiệm thức độ mặn (5‰, 10‰, 15‰, 20‰) với 3 lần lặp lại. Kết quả thí 
nghiệm cho thấy khi mật độ nuôi tăng lên thì vật chất trong môi trường 
tăng theo như TSS, TAN, NO2

-, lượng biofloc và năng suất tôm nuôi, nhưng 
làm pH, kích cỡ hạt biofloc tỷ lệ sống giảm. Khi độ mặn tăng làm gia tăng 
hàm lượng TSS và giảm sự đa dạng phong phú vi sinh vật. Qua phân tích 
kết quả thí nghiệm cho thấy nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình biofloc 
ở độ mặn 15‰ với mật độ từ 100-300 con/m3 cho kết quả tốt nhất, với tỷ lệ 
sống đạt 79,1-100%. 

 
1 GIỚI THIỆU 

Tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) 
được nuôi phổ biến trên thế giới và có vai trò ngày 
càng quan trọng, chiếm tỷ lệ 52% sản lượng tôm 

nuôi năm 2004- 2005, tăng lên 79% năm 2010 và 
84% năm 2011 (FAO, 2012). Tôm thẻ chân trắng 
có tốc độ phát triển và tăng trưởng nhanh trong 
điều kiện nuôi thâm canh (Wyban & Sweeny, 
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1991). Điều kiện nuôi trong ao đất, tốc độ tăng 
trưởng phổ biến 1,0 - 1,5 g/tuần với tỷ lệ sống từ 
80 – 90% và trong hệ thống nuôi tôm thâm canh 
khoảng có thể nuôi với mật độ 400-500 con/m2 
(Briggs et al., 2005). Tôm thẻ chân trắng là loài 
tôm mang tính nhiệt đới, phạm vi nhiệt độ thích 
hợp là 25-32oC và rất rộng muối từ 0,5-45‰(Trần 
Viết Mỹ, 2009).  

Nhằm hướng đến phát triển bền vững nghề nuôi 
tôm trên thế giới, các mô hình nuôi cải tiến đảm 
bảo an toàn sinh học, an toàn vệ sinh thức phẩm và 
thân thiện với môi trường được ứng dụng rộng rãi 
giúp quản lý nghề nuôi tốt hơn như: thực hành nuôi 
tốt (Good Aquaculture Practice), thực hành quản lý 
tốt (Best Managerment Practice), nuôi an toàn sinh 
học (Biosecurity), nuôi có trách nhiệm, nuôi kết 
hợp, nuôi sinh thái (Chopin et al., 2001). 

Theo Avnimelech, (2006) cho rằng trong hệ 
thống nuôi trồng thủy sản thâm canh khi có bổ 
sung carbohydrate để phát triển quần thể vi khuẩn 
dị dưỡng tạo ra nhiều hạt biofloc có lợi, giúp (i) cải 
thiện chất lượng nước, không gây ô nhiễm môi 
trường (ii) ít bùng phát dịch bệnh do vi khuẩn có 
khả năng tạo chất kháng khuẩn poly-β-
hydroxybutyrate (iii) có thể nuôi với mật độ cao. 
Nhưng với điều kiện ở Việt Nam nuôi tôm thẻ chân 
trắng theo quy trình biofloc thật sự còn rất mới mẻ 
và nuôi với mật độ và độ mặn nào là phù hợp chưa 
được nghiên cứu, do đó việc: “Nghiên cứu nuôi 
tôm thẻ chân trắng theo quy trình biofloc với 
mật độ và độ mặn khác nhau” được thực hiện. 
Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm góp phần làm 
cơ sở phát triển nuôi tôm chân trắng theo mô hình 
Bioflocs. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Thời gian và địa điểm  

Thí nghiệm được thực hiện từ tháng 3– 4/2013, 
tại trại thực nghiệm thủy sản- Khoa Sinh học Ứng 
dụng, Trường Đại học Tây Đô. 

2.2 Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.2.1 Vật liệu bố trí 

Tôm thẻ có khối lượng trung bình 0,8±0,05 
g/con, trên xô nhựa cùng màu 60L (thể tích nuôi là 
50L); Nước sử dụng cho bố trí thí nghiệm là: 5‰, 
10‰, 15‰, 20‰;  

2.2.2 Phương pháp nghiên cứu 

Chuẩn bị bố trí 

 Trước khi bố trí thí nghiệm: vệ sinh dụng cụ 
thí nghiệm bằng nước sạch và khử trùng bằng 
chlorine 200 ppm. 

 Pha nước chuẩn bị bố trí: sử dụng nước ót 
có độ mặn từ 80 – 100‰ pha với nước máy để 
được độ mặn thí nghiệm là 5, 10, 15 và 20‰ và 
được xử lý bằng chlorine 30 ppm, sục khí mạnh 
cho hết chlorine trước khi sử dụng. 

 Bột gạo được xác định hàm lượng 
carbohydrate và đạm tại Trung tâm Kỹ thuật & 
Ứng dụng Công nghệ Cần Thơ với kết quả lần lượt 
là 73,4% và 0,26%.  

 Tỉ lệ C:N=10:1 được duy trì theo thức ăn 
theo phương pháp của Avnimelech, (1999) và được 
bổ sung định kỳ 4 ngày/lần.  

 Thủy phân bột gạo: Khuấy đều bột gạo  
vào nước nóng 40oC, sau đó được ủ kín lại trong  
48 giờ. 

 Phương thức bổ sung theo thức ăn, tính tỷ lệ 
C:N trong thức ăn 42% protein (C:N=7,68:1), tùy 
vào lượng thức ăn sử dụng cho tôm ăn mà thêm 
lượng bột gạo để đạt được tỷ lệ C:N=10:1. 

Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí 2 nhân tố và hoàn toàn 
ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức về mật độ, 4 nghiệm 
thức về độ mặn và được lặp lại 3 lần, với tổng cộng 
là 36 đơn vị thí nghiệm theo Bảng 1 và  thời gian 
bố trí nghiệm là 30 ngày. 

Bảng 1: Tóm tắt bố trí các nghiệm thức trong thí nghiệm  

STT Mật độ (con/m3) Độ mặn (‰) Lặp lại/nghiệm thức Số bể 
1 100 5, 10, 15, 20 3 12 
2 300 5, 10, 15, 20 3 12 
3 500 5, 10, 15, 20 3 12 

Tổng   36 
Trong nghiên cứu này, tên các nghiệm thức thí 

nghiệm được qui định theo mật độ kết hợp độ mặn 
(ví dụ nghiệm thức 100-15 có nghĩa là mật độ 100 
con/m3 và độ mặn là 15‰). 

Chăm sóc và cho tôm ăn 

Sử dụng thức ăn chuyên dùng trong nuôi tôm 
thẻ chân trắng có 42% hàm lượng protein và ngày 
cho ăn 4 lần (6 giờ, 10 giờ, 14 giờ và 18 giờ). 
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Lượng thức ăn được tính theo (%) trọng lượng 

thân, công thức y = W-0,5558 (Wyk, 2001) và 
theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Trong suốt quá 
trình thí nghiệm không rút cặn, không sử dụng 
thuốc kháng sinh hay vôi bột; ngoại trừ bổ sung bột 
gạo ủ (48 giờ).  

Theo dõi và thu mẫu phân tích môi trường  

Các yếu tố môi trường nước được theo dõi và 
định kỳ thu mẫu theo Bảng 2, tất cả các mẫu đều 
được thu vào buổi sáng lúc 7-8 giờ. Thu mẫu thủy 
hóa và mẫu biofloc vào chung trong chai nhựa 500 
ml và bảo quản lạnh ở 4oC, thu mẫu vi sinh bằng 
ống nghiệm tiệt trùng có nắp đậy và phân tích ngay 
sau khi thu mẫu. Thu mẫu thực vật và động vật vào 
chai nhựa 100 ml.  

Bảng 2: Phương pháp thu và phân tích các yếu tố môi trường 

Chỉ tiêu Chu kỳ thu mẫu Phương pháp phân tích 
Mẫu nước 
Nhiệt độ 
pH 
 Độ mặn 
Độ kiềm 
TAN 
NO2

- 
TSS 

 
2 lần/ngày 
2 lần/ngày 
2 lần/ngày 
4 ngày/lần 
4 ngày/lần 
4 ngày/lần 
4 ngày/lần 

 
Đo trực tiếp bằng nhiệt kế 
Đo trực tiếp bằng pH kế 
Đo trực tiếp bằng khúc xạ kế 
Chuẩn độ acid 
Indophenol blue 
Diazonium 
Lọc, sấy 105oC 

Mẫu sinh vật 
Thực vật  
Động vật 
Vi khuẩn tổng 

 
4 ngày/lần 
4 ngày/lần 
4 ngày/lần 

 
Phân tích định tính 
Phân tích định tính 
Môi trường NA+ 

Mẫu Bio-floc 
Đo kích cở hạt Biofloc  
Đo lượng Biofloc (FVI) 

 
4 ngày/lần  
4 ngày/lần 

 
Trắc vi thị kính  
Đong thể tích 

Mẫu tôm 
Cân trọng lượng (g) 
Tỷ lệ sống (%) 
Năng suất (g/m3) 

 
4 ngày/lần  
4 ngày/lần  
1 ngày/lần  

 
Cân 01 số lẻ 
Tính tỷ lệ sống để điều chỉnh thức ăn 
Thể tích nuôi (50L*20 = 1 m3) 

2.3 Phương pháp xử lý số liệu 

Xử lý số liệu và thiết lập phương trình tương 
quan phân tích biến động giữa các chỉ tiêu môi 
trường bằng chương trình Microsoft Excel 2003. 
Xử lý thống kê 2 nhân tố với phép thử Duncan trên 
phần mền Statistica 5.0 để tìm ra sự khác biệt giữa 
các nghiệm thức. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1  Biến động các yếu tố thủy lý hóa trong 
thí nghiệm 

3.1.1 Nhiệt độ 

 Kết quả cho thấy trong quá trình thí nghiệm 
nhiệt độ nước dao động từ 26 - 30oC, nhiệt độ 
trung bình buổi sáng dao động từ 27,3 ±0,4oC và 
buổi chiều là 29,4±0,6oC, nhiệt độ buổi sáng và 
chiều giữa các nghiệm thức ít có chênh lệch 
(p>0,05). Theo Trần Viết Mỹ (2009) cho rằng, 
nhiệt độ trong khoảng 26 – 30oC không gây ảnh 

hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của tôm 
nuôi.  

3.1.2 pH 

Qua thí nghiệm cho thấy pH dao động từ 7,0-
8,1, chênh lệch pH giữa sáng và chiều không lớn ở 
các nghiệm thức. Ở nghiệm thức có cùng mật độ là 
100 con/m3 thì pH (8,0 - 8,1) ổn định và cao hơn có 
ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với mật độ 300 
con/m3 và 500 con/m3

, pH ở các nghiệm thức này 
khá thấp lần lượt dao động từ 7,4-7,5 và 7,0-7,1 
nguyên nhân khác biệt có thể là do mật độ nuôi cao 
lượng thức ăn cung cấp nhiều, nên lượng bột gạo ủ 
bổ sung vào theo thức ăn cũng nhiều hơn so với 
các nghiệm thức 100 con/m3 kéo theo độ kiềm 
giảm có thể chính điều này làm pH giảm. Theo 
Trần Viết Mỹ (2009) cho biết, khoảng pH thích 
hợp trong nuôi tôm thẻ chân trắng từ 7,5-8,5 và 
theo Widanarni et al., (2010) thì pH từ 7,3 – 7,9. 
Nhìn chung, pH ở các nghiệm thức với mật độ nuôi 
300 con/m3 và 500 con/m3 là khá thấp có thể gây 
ảnh hưởng đến sinh trưởng và tỷ lệ sống tôm nuôi. 
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3.1.3 Độ kiềm 

Độ kiềm ở các nghiệm thức dao động từ 28 – 
132 mgCaCO3/L và có xu hướng giảm dần. Ở 

nghiệm thức có mật độ 100 con/m3 ở tất cả các  
độ mặn thì độ kiềm ít biến động và ổn định hơn  
so với các nghiệm thức có mật độ 300 con/m3,  
500 con/m3.  

 
Hình 1: Sự biến động độ kiềm theo thời gian thí nghiệm giữa các nghiệm thức 

Trong điều kiện nuôi vi khuẩn tự dưỡng chuyển 
hóa đạm ammonia phát triển chậm và cần khoảng 
thời gian khoảng 2 tuần để nhân lên và ổn định về 
mật số, trong quá trình sinh tổng hợp của vi khuẩn 
tự dưỡng khi tham gia vào quá trình nitrite hóa sinh 
ra H+ đồng thời chúng đã tiêu thụ một lượng kiềm 
như là sử dụng nguồn carbon (Ebeling, 2006). 
Nhìn chung, Hình 1 cho thấy các nghiệm thức có 
độ mặn cao và mật độ thấp thì độ kiềm biến động 
ổn định hơn.  

Theo Charantchakool et al. (2003) cho rằng, độ 
kiềm lý tưởng cho tăng trưởng và phát triển của 
tôm nuôi là từ 80-120 mgCaCO3/L, độ kiềm thấp 
hơn 40 mgCaCO3/L ảnh hưởng không tốt đến sức 
khỏe tôm nuôi. 

3.1.4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 

Qua Hình 2 cho thấy, khi độ mặn và mật độ 
càng cao thì vật chất lơ lửng càng lớn, vật chất lơ 
lửng cao nhất khi kết thúc thí nghiệm là nghiệm 
thức 500-20 (628 mg/L), tiếp đến là 500-15 (589 
mg/L). TSS có xu hướng tăng khi mật độ và độ 
mặn tăng, ở nghiệm thức 500-20, TSS cao hơn có ý 
nghĩa thống kê (p<0,05) so với tất cả các nghiệm 
thức trừ nghiệm thức 500-15.  

Theo kết quả thí nghiệm của Azim (2008) cho 
rằng, hàm lượng TSS trong hệ thống biofloc dao 
động từ 16,6 – 560 mg/L và theo đề nghị của 
Wasielesky et al. (2006) nuôi tôm thẻ chân trắng 
trong hệ thống biofloc nên duy trì hàm lượng TSS 
dưới 500 mg/L. 

 
Hình 2: Sự biến động TSS theo thời gian thí nghiệm giữa các nghiệm thức 
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3.1.5 Tổng đạm Ammonia (TAN) 

Qua Hình 3 cho thấy mật độ nuôi càng cao thì 
hàm lượng TAN càng cao, các nghiệm thức có 

cùng mật độ nuôi thì hàm lượng TAN tương đương 
nhau đến ngày 16 và đạt đỉnh cao nhất vào ngày 
thứ 20 và sau đó có xu hướng giảm. 

 
Hình 3: Sự biến động TAN theo thời gian thí nghiệm giữa các nghiệm thức 

Nghiệm thức 500-5 có hàm lượng TAN duy trì 
ở mức cao ở ngày thứ 24. Nguyên nhân có thể là 
do số lượng tôm trong bể bị hao hụt lớn (87%) nên 
gây ảnh hưởng đến hàm lượng TAN (9,21 mg/L) 
và có sự khác biệt thống kê (p<0,05) so với các 
nghiệm thức còn lại. Nghiệm thức 500-15 hàm 
lượng TAN tăng nhanh và được chuyển hóa nhanh 
nhất từ ngày 12 và sau đó giảm nhanh về cuối  
thí nghiệm, có thể chính điều này đã giúp tỷ lệ 
sống cao hơn so với các nghiệm thức có mật độ 
500 con/m3.  

3.1.6 Nitrite  

Hàm lượng NO2
- có chiều hướng tăng dần theo 

thời gian thí nghiệm, hàm lượng NO2
- trong thí 

nghiệm dao động từ 0,009-12,0 mg/L. NO2
- tăng 

nhanh bắt đầu từ ngày 12 đến ngày 20, từ ngày thứ 
20 hầu hết hàm lượng NO2

- ở các nghiệm thức đều 
có xu hướng giảm. Có thể vi khuẩn Nitrobacter đã 
phát triển đủ lớn để chuyển hóa đạm nitrite thành 
nitrate. Hàm lượng NO2

- ở hầu hết các nghiệm thức 
100 con/m3 và 300 con/m3 đạt đỉnh cao nhất vào 
ngày 24, trong khi hàm lượng ở các nghiệm thức 
500 con/m3 đều đạt đỉnh cao nhất vào ngày 20. Kết 
thúc thí nghiệm, hàm lượng NO2

- ở nghiệm thức 
300-20 có giá trị cao nhất và khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. 
Nghiệm thức 500-10 và 500-15 đạt đỉnh thấp  
nhất và an toàn so với các nghiệm thức cùng mật 
độ 500 con/m3 khác. 

 
Hình 4: Sự biến động NO2

- theo thời gian thí nghiệm giữa các nghiệm thức 

Qua thí nghiệm cho thấy hàm lượng NO2
- ở các 

nghiệm thức nuôi với mật độ 300 và 500 con/m3 
vượt mức cho phép theo đề nghị của Boyd (1998) 

thì hàm lượng NO2
- cho phép trong ao nuôi thủy 

sản là không vượt quá 10 mg/L tốt nhất là nhỏ hơn 
2 mg/L và theo Alcaraz et al., (1999) thì hàm 
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lượng NO2
- gây chết 50% tôm trong 48 giờ là 240 

mg/L. Đồng thời pH ở các nghiệm thức này khá 
thấp nên có thể gây hại đến tôm nuôi, nhưng theo 
nhận định của Gross (2004) thì cho rằng độ mặn 
giảm dẫn đến tăng độc tính của ammonia và nitrite, 
ngoài ra tuổi của tôm tăng lên, khả năng chịu đựng 
của cơ thể với độc tố tăng lên điều này giải thích vì 
sao các bể nuôi có độ mặn 5‰ tôm nuôi cho tỷ lệ 
sống thấp nhất. 

3.2 Biến động mật độ vi khuẩn 

3.2.1 Biến động mật độ vi khuẩn tổng 

Qua Hình 5 cho thấy mật độ vi khuẩn ở tất cả 
các nghiệm thức trong thí nghiệm dao động lớn từ 
8x102 – 1,28 x105 CFU/ml. Theo Alberto et al., 
(2013) trong nước ao nuôi nếu mật độ tổng vi 
khuẩn vượt 107 sẽ có hại cho tôm nuôi và môi 
trường nuôi trở nên bẩn.  

 
Hình 5: Sự biến động tổng vi khuẩn theo thời gian thí nghiệm giữa các nghiệm thức 

Nhìn chung, mật độ tổng vi khuẩn tuân theo 
quy luật là độ mặn và mật độ nuôi càng tăng thì 
mật độ càng giảm. Mật độ vi khuẩn cao nhất ở 
nghiệm thức 300-5 (1,28 x 105 CFU/ml) và thấp 
nhất là nghiệm thức 500-20 (1,87x104 CFU/ml), về 
cuối vụ thì mật độ vi khuẩn tổng ở tất cả các 
nghiệm thức có xu hướng giảm nguyên nhân có thể 
do mật độ của nhóm động vật nguyên sinh và trùng 
bánh xe tăng lên đây là nhóm ăn lọc vi khuẩn dẫn 
đến mật độ vi khuẩn tổng giảm xuống.  

3.3 Kích thước và thể tích biofloc 

3.3.1 Kích thước hạt biofloc 

Các hạt biofloc mới hình thành có kích thước 
nhỏ, sau một thời gian hình thành vật chất hữu cơ 
nhiều hơn, động thực vật và vi khuẩn phát triển 
mạnh hơn và thành phần đa dạng hơn thì hạt nhỏ 
có thể kết lại thành hạt lớn hơn. Kết quả cho thấy 
hạt biofloc bắt đầu hình thành từ ngày thứ 4, kích 
thước hạt biofloc tăng dần về cuối vụ ở tất cả các 
nghiệm thức, kích cỡ hạt biofloc lớn nhất ở mật độ 
100 con/m3. 

 
Hình 6: Sự biến động chiều dài hạt biofloc theo thời gian thí nghiệm giữa các nghiệm thức 
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Qua thí nghiệm cho thấy, khi mới bắt đầu hình 
thành biofloc, kích thước hạt biofloc ở các nghiệm 
thức từ 0,075 x 0,035 mm đến 0,116 x 0,054 mm. 
Ở đợt thu mẫu cuối nghiệm thức 300-15 có kích cỡ 

hạt biofloc lớn nhất đạt 1,35 x 0,303 mm và 
nghiệm thức có kích cỡ hạt biofloc nhỏ nhất là 
500-5 đạt 0,717x0,287 mm.  

 
Hình 7: Sự biến động chiều rộng hạt biofloc theo thời gian thí nghiệm giữa các nghiệm thức 

3.3.2 Thể tích hạt biofloc (FVI) 

Qua Hình 8 cho thấy lượng biofloc tăng dần 
đến kết thúc thí nghiệm ở tất cả các nghiệm thức, 
cao nhất là nghiệm thức 500-20 (10,3 ml/L) cao 
hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so 
với các nghiệm thức khác ngoại trừ nghiệm thức 

500-15 và thấp nhất ở nghiệm thức 100-5 (1,1 
ml/L). Các nghiệm thức có mật độ nuôi cao thì 
lượng biofloc càng lớn có thể do việc bổ sung thức 
ăn và bột gạo vào bể nuôi nhiều hơn nên dẫn đến 
lượng biofloc cao.  

 
Hình 8: Sự biến động thể tích hạt biofloc theo thời gian thí nghiệm giữa các nghiệm thức 

3.4 Thành phần động thực vật trong biofloc 

Thực vật quan sát được ở tất cả các nghiệm 
thức chỉ bắt đầu từ ngày thứ 8 và đối tượng quan 
sát được chủ yếu là Lyngbya sp.. Động vật nguyên 
sinh như: Acineta sp., Amoeba polypoidia, Chaos 
diffluens, Euplotes sp., Vorticella sp. cũng bắt đầu 

xuất hiện từ ngày thứ 8 trở đi và chúng sống bám 
vào hạt biofloc, nghiệm thức 300-5 có nhiều 
protozoa nhất với 409 cá thể/ml và ít ở nghiệm 
thức 100-10 (128 cá thể/ml). Rotifera cũng xuất 
hiện từ ngày 20 đến cuối thí nghiệm với mật độ 
thấp với một loài duy nhất là Euchlanis dilatata. 

-

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

D1 D4 D8 D12 D16 D20 D24 D28

C
h

iề
u

 r
ộn

g 
B

io
fl

oc
 (

m
m

)
100-05 100-10 100-15 100-20

300-05 300-10 300-15 300-20

500-05 500-10 500-15 500-20

0

2

4

6

8

10

12

D1 D4 D8 D12 D16 D20 D24 D28

F
V

I 
(m

l/L
)

100-05 100-10 100-15 100-20

300-05 300-10 300-15 300-20

500-05 500-10 500-15 500-20



Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ   Số chuyên đề: Thủy sản (2014)(2): 44-53 

 51 

3.5 Tốc độ tăng trưởng về trọng lượng và tỉ 
lệ sống của tôm thẻ 

3.5.1 Tăng trưởng về khối lượng 

Qua Hình 9 cho thấy khối lượng tôm sau khi 
kết thúc thí nghiệm, khối lượng tôm đạt cao nhất ở 

nghiệm thức 300-15 (4,68g/con) và nghiệm thức 
300-5 có trọng lượng thấp nhất (2,67g) và nhỏ hơn 
khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các 
nghiệm thức khác ngoại trừ các nghiệm thức 100-
10 và nghiệm thức 500-20.  

 
Hình 9: Khối lượng tôm ở các nghiệm thức sau khi kết thúc thí nghiệm 

Từ kết quả cho thấy tôm tăng trưởng tốt từ độ 
mặn 10-20‰ và hoàn toàn có thể nuôi với mật độ 
cao (500 con/m3) theo quy trình biofloc, nếu có sự 
điều chỉnh một số yếu tố kỹ thuật cho phù hợp. 

3.5.2 Tỉ lệ sống của tôm thẻ chân trắng 

Từ Hình 10 cho thấy, nhìn chung, tỷ lệ sống 
của tôm cao nhất ở các nghiệm thức có mật độ  
100 con/m3 (100%) và thấp nhất là ở mật độ  
500 con/m3.  

 
Hình 10: Tỷ lệ sống tôm ở các nghiệm thức sau khi kết thúc thí nghiệm 

Các nghiệm thức có mật độ 300 con/m3 có tỉ lệ 
sống cao nhất là 79,1% ở độ mặn 15‰ và thấp 
nhất ở độ mặn 5‰ (44,6%), trong nghiệm thức có 
mật độ 500 con/m3 tỉ lệ sống thấp nhất ở nghiệm 
thức có độ mặn 5‰ (13,4%) cao nhất ở nghiệm 
thức có độ mặn 15‰ (62,4%).  

3.5.3 Năng suất của tôm thẻ chân trắng 

Nuôi tôm ở mật độ 100 con/m3 thì cho tỉ lệ sống 
cao nhất nhưng xét về năng suất thì khi nuôi ở mật 
độ 300 con/m3 và 500 con/m3 cho năng suất cao 
hơn từ 2,5-3,28 lần.  
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Hình 11: Năng suất tôm ở các nghiệm thức sau khi kết thúc thí nghiệm 

Để xác định mật độ nuôi nào thích hợp nhất, 
bên cạnh chỉ tiêu tỷ lệ sống và năng suất tôm thì rất 
cần thiết đánh giá về hiệu quả kinh tế. Nghiên cứu 
này với qui mô nhỏ nên không đánh giá chỉ tiêu 
này. Tuy nhiên, kết hợp kết quả về biến động môi 
trường trong quá trình nuôi cho thấy nghiệm thức 
nuôi tôm với mật độ 300 con/m3 với độ mặn 15‰ 
có lẽ hợp lý nhất do tôm tăng trưởng tốt, tỷ lệ  
sống và năng suất tôm cao và nhất là môi trường 
ổn định. 

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

4.1 Kết luận  

 Trong điều kiện thí nghiệm, kết quả  
cho thấy khi mật độ nuôi tăng lên thì TSS, TAN, 
NO2

-, lượng biofloc tăng, nhưng pH, kích cỡ hạt 
biofloc và tỷ lệ sống của tôm giảm và độ kiềm biến 
động lớn.  

 Khi độ mặn tăng thì TSS, FVI tăng, độ kiềm 
ổn định hơn nhưng giảm sự đa dạng phong phú 
động thực vật và tổng vi khuẩn so với độ mặn thấp.  

 Trên cơ sở kết quả các chỉ tiêu môi trường 
ổn định, tăng trưởng, tỷ lệ sống và năng suất tôm 
nuôi tốt, nghiệm thức có mật độ 300 con/m3 ở độ 
mặn 15‰  có lẽ hợp lý nhất cho tiếp tục nghiên 
cứu ứng dụng nuôi tôm theo qui trình bioflocs. 

4.2 Đề xuất 

Do thí nghiệm chỉ bố trí trong 30 ngày và trong 
điều kiện phòng thí nghiệm với thể tích nhỏ nên 
cần thiết nghiên cứu thêm trong điều kiện thực tế 
sản xuất với quy mô lớn hơn và thời gian dài hơn 
để có thể phân tích hiệu quả kinh tế đồng thời tìm 
ra những hạn chế làm cơ sở cho phát triển bền 
vững của nghề nuôi.  
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