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ABSTRACT 

This study is aimed to determine the effects of herbal mixture concentrations on 
growth, survival rate and immune responses of white leg shrimp in tank culture 
system. The experiment consisted of four treatments with different concentration of 
herbal mixtures as follow: (i) 20 mL/kg of feed, (ii) 40 mL/kg of feed, (iii) 60 mL/kg of 
feed, and (iv) control (no herbal extracts). After three months, the shrimp in control 
treatment showed the lowest results in body weight (11.8±1.1 g), body length 
(12.2±0.5 cm), productivity (1,278±149 g/m3) and significant difference (p <0.05) 
compared to others. The highest of shrimp survival rate was recorded at the 
concentration of 20 mL/kg (80.9 ± 2.8 %) and the lowest survival rate was presented 
in the control treatment (72.2±8.4 %) but there was no significant difference (p> 0.05) 
among treatments. Some indicators of shrimp immune response including the total 
leukocyte count, granulocytes and phenoloxidase enzyme activity (PO) in 20 mL/kg 
treatment were increased and significantly different (p <0.05) compared to other 
treatments. The results showed that herbal mixture extracts at 20 mL/kg of feed gave 
the best results on growth, survival rate and immune responses of shrimp. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm tìm ra ảnh hưởng của hàm lượng hỗn hợp dược liệu lên tăng 
trưởng, tỷ lệ sống và đáp ứng miễn dịch của tôm thẻ chân trắng trong điều kiện thí 
nghiệm trên bể. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức với các hàm lượng hỗn hợp dược liệu 
khác nhau là (i) 20 mL/kg thức ăn, (ii) 40 mL/kg thức ăn, (iii) 60 mL/kg thức ăn và (iv) 
không bổ sung hỗn hợp dược liệu (đối chứng). Kết quả sau 3 tháng nuôi, tôm ở 
nghiệm thức không bổ sung hỗn hợp dược liệu có khối lượng (11,8±1,1 g), chiều dài 
(12,2±0,5 cm) và năng suất (1.278±149 g/m3) đạt thấp nhất và khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức có bổ sung hỗn hợp dược liệu. Tỷ lệ sống 
của tôm cao nhất ở nghiệm thức bổ sung hỗn hợp dược liệu 20 mL/kg thức ăn 
(80,9±2,8 %) và thấp nhất ở nghiệm thức không bổ sung hỗn hợp dược liệu (72,2±8,4 
%) nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) giữa các nghiệm thức. Một số 
chỉ tiêu miễn dịch của tôm bao gồm tổng tế bào bạch cầu, bạch cầu có hạt và hoạt tính 
enzyme phenoloxidase (PO) ở nghiệm thức bổ sung hỗn hợp dược liệu 20 mL/kg thức 
ăn gia tăng khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy bổ sung hỗn hợp dược liệu ở mức 20 mL/kg thức ăn cho kết 
quả tốt nhất về tăng trưởng, tỷ lệ sống và miễn dịch của tôm. 

Trích dẫn: Châu Tài Tảo, Hoàng Văn Lâm, Cao Mỹ Án và Trần Ngọc Hải, 2017. Ảnh hưởng của hỗn hợp 
dược liệu lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và đáp ứng miễn dịch của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 
vannamei) nuôi thâm canh trong bể. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 48b: 10-17. 
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1 GIỚI THIỆU 

Ngành nuôi trồng thủy sản trong những năm 
gần đây đã có những bước phát triển vượt bậc và 
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia, 
hằng năm đóng góp một phần rất lớn vào kim 
ngạch xuất khẩu của cả nước, trong đó tôm chân 
trắng là đối tượng được nuôi phổ biến ở nước ta 
hiện nay. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn (2015), diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng cả 
nước năm 2015 đạt 84 nghìn ha, sản lượng đạt 
334,6 nghìn tấn. Chính sự phát triển mạnh mẽ này 
đã cho ra đời hàng loạt trang trại nuôi thâm canh, 
siêu thâm canh tôm thẻ chân trắng. Cùng với sự 
phát triển của nghề nuôi tôm, tình hình dịch bệnh 
thường xuyên xảy ra, lạm dụng thuốc kháng sinh 
trong nuôi trồng thủy sản hay ảnh hưởng của biến 
đổi khí hậu đã làm cho môi trường sống của tôm bị 
biến động ảnh hưởng đến sức sống và tăng trưởng 
của tôm nhất là trong nuôi tôm thâm canh đã gây 
thiệt hại lớn cho người nuôi (Tổng cục Thủy sản, 
2013). Để phòng và trị bệnh trên tôm nuôi người ta 
thường sử dụng thuốc kháng sinh hay hóa chất. 
Tuy nhiên, việc sử dụng không đúng cách hay quá 
liều các loại thuốc kháng sinh đã gây nên hiện 
tượng kháng thuốc làm cho việc chữa trị không có 
hiệu quả hoặc rất thấp, sản phẩm không đảm bảo 
an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện nay, xu hướng 
mới trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng 
là sử dụng những chế phẩm sinh học, dược liệu có 
nguồn gốc từ thiên nhiên có tác dụng trị được bệnh 
trên tôm đồng thời đảm bảo an toàn vệ sinh thực 
phẩm lẫn môi trường (Haniffa et al., 2013). Nhiều 
công trình nghiên cứu về việc bổ sung các chất 
chiết xuất từ dược liệu vào thức ăn nhằm cải thiện 
sức khỏe tôm, nâng cao sức sống và tăng trưởng 
của tôm, hạn chế dùng thuốc kháng sinh trong quá 
trình nuôi đã được thực hiện (Rengpipat et al., 
2000; Lin et al., 2011). Từ những vấn đề trên, 
nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp dược liệu lên 
tăng trưởng, tỷ lệ sống và đáp ứng miễn dịch của 
tôm thẻ chân trắng nuôi thâm canh trong hệ thống 
bể tuần hoàn là rất cần thiết nhằm tìm ra hàm 
lượng hỗn hợp dược liệu tốt nhất trộn vào thức ăn 
cho tôm thẻ chân trắng để ứng dụng vào thực tiễn 
sản xuất.  

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Chuẩn bị nước nuôi tôm 

Nước ót có độ mặn 80‰ được pha với nước 
ngọt có độ mặn 15‰, xử lý bằng chlorine 50 g/m3, 
sục khí mạnh cho đến khi hết chlorine, nâng độ 
kiềm bằng soda lên 140 mg CaCO3/L (Châu Tài 
Tảo và ctv., 2015), rồi cấp nước vào bể nuôi tôm 
qua túi lọc 5 µm. 

2.2 Hỗn hợp dược liệu 

Hỗn hợp dược liệu có tên thương mại là Tottom 
DD ở dạng dung dịch gồm: Atractylodes 
macrocephala 200g, Coixlacryma- jobi 200 g, 
Docynia india 200 g, Citrus reticulate 100 g, 
Allium sativum 200 g, Phyllanthus urinaria 100 g. 
Cách trộn thức ăn: cân 100 g thức ăn, sử dụng pipet 
lấy hỗn hợp dược liệu tùy theo nghiệm thức, hòa 
tan với 10 ml nước rồi cho vào 100 g thức ăn. Sau 
đó trộn cho hỗn hợp dược liệu thấm đều vào thức 
ăn, áo dầu mực bên ngoài và được bảo quản ở ngăn 
mát tủ lạnh để cho tôm ăn trong 3 ngày, khi hết 
thức ăn thì tiếp tục trộn như trên. 

2.3 Bố trí thí nghiệm  

Tôm thẻ chân trắng giống có kích cỡ PL10 được 
mua từ Công ty tôm giống Việt Úc, có chất lượng 
tốt, được kiểm sạch bệnh MBV, đốm trắng, hội 
chứng gan tụy cấp. Tôm được chuyển về trại nuôi 
dưỡng một tuần trước khi bố trí thí nghiệm. Tôm 
có trọng lượng 0,019 g và chiều dài 1,3 cm, bể nuôi 
tôm có thể tích 1 m3/bể, mỗi bể nuôi tôm kết hợp 
với bể lọc sinh học có thể tích 250 lít, nước được 
luân chuyển từ bể lọc sang bể nuôi và chảy lại bể 
lọc trong suốt quá trình nuôi, bể lọc sinh học có giá 
thể bằng đá 1x2, và được vận hành 15 ngày trước 
khi bố trí tôm (Hình 1). Mật độ nuôi tôm 150 
con/m3, thời gian nuôi 3 tháng. Thí nghiệm được 
bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức, mỗi 
nghiệm thức lặp lại 3 lần.  

 Nghiệm thức 1: Bổ sung hỗn hợp dược liệu 
20 mL/kg thức ăn.  

 Nghiệm thức 2: Bổ sung hỗn hợp dược liệu 
40 mL/kg thức ăn 

 Nghiệm thức 3: Bổ sung hỗn hợp dược liệu 
60 mL/kg thức ăn.  

   Nghiệm thức 4: Không bổ sung hỗn hợp 
dược liệu (đối chứng). 



Tap̣ chı́ Khoa hoc̣ Trường Đaị hoc̣ Cần Thơ   Tập 48, Phần B (2017): 10-17 

 12 

Hình 1: Hệ thống bể lọc và bể nuôi tôm của thí nghiệm 

2.4 Quản lý và cho ăn  

Thường xuyên theo dõi hoạt động của hệ thống 
sục khí trong bể nuôi tôm, bể lọc sinh học, theo dõi 
hoạt động của tôm. Định kỳ 3 ngày siphon cặn ở 
đáy bể 1 lần, trong suốt quá trình nuôi không thay 
nước mà chỉ cấp thêm nước để bù lại lượng nước 
siphon ra. Sử dụng thức ăn viên Grobest trộn với 
hỗn hợp dược liệu. Tùy theo kích cỡ tôm mà cho 

tôm ăn từ 3 đến 10 % trọng lượng thân, cùng với 
quan sát lượng thức ăn hàng ngày để điều chỉnh 
lượng thức ăn cho phù hợp, lượng thức ăn cho các 
nghiệm thức là như nhau, mỗi ngày cho tôm ăn 4 
lần (7 giờ, 11 giờ, 16 giờ và 20 giờ). 

2.5 Các chỉ tiêu theo dõi  

Các chỉ tiêu theo dõi môi trường: Nhiệt độ và 
pH kiểm tra 2 lần/ngày, NO2

- , TAN và độ kiềm 
được đo 7 ngày/lần. 

Các chỉ tiêu chiều dài và khối lượng của tôm 
thu mẫu theo chu kỳ 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày. 
Mỗi lần thu 30 con/bể. Các chỉ tiêu tỷ lệ sống, 
năng suất được thu khi kết thúc thí nghiệm. Lượng 
thức ăn cho tôm ăn được ghi nhận mỗi ngày. Chiều 
dài và khối lượng của tôm, tỷ lệ sống, năng suất và 
hệ số thức ăn của tôm được xác định theo các công 
thức sau: 

 Tăng trưởng theo ngày về khối lượng:  

DWG (g/ngày) = (W1-W2)/T 

 Tăng trưởng đặc biệt về khối lượng:  

SRG (%/ngày) = 100 * (lnW2 – lnW1)/T 
+ Tăng trưởng theo ngày về chiều dài:  

DLG (cm/ngày) = (L1-L2)/T 
+ Tăng trưởng đặc biệt về chiều dài:  

        SRGL (%/ngày) = 100 * (lnL2 – lnL1)/T 
+ Năng suất (g/m3) = sinh khối thu được mỗi bể/thể 
tích nước bể. 

(Trong đó: W1: khối lượng tôm ban đầu (g); 
W2: khối lượng tôm lúc thu mẫu (g), L1: chiều dài 
tôm ban đầu (cm); L2: chiều dài tôm lúc thu mẫu 
(cm) và T: Số ngày nuôi). 

 Hệ số thức ăn = tổng lượng thức ăn cho tôm 
ăn/tăng trọng của tôm. 

 Tỷ lệ sống của tôm (SR) (%)= (số tôm thu 
được/số tôm ban đầu) * 100 

Sau 90 ngày cho ăn, tôm được thu để đánh giá 
một vài chỉ tiêu miễn dịch như tổng số tế bào bạch 
cầu, bạch cầu không hạt (hyaline cells), bạch cầu 
có hạt (granular cells) và bạch cầu bán hạt (semi-
granular cells), kiểm tra hệ miễn dịch của 3 con 
tôm ở từng bể của từng nghiệm thức theo các 
phương pháp sau. 

 Tổng tế bào bạch cầu: Tổng số tế bào bạch 
cầu được đếm theo phương pháp của Le Moullac et 
al. (1997). Máu tôm (100 µL) được thu bằng cách 
dùng kim tiêm vô trùng có chứa 900 µL dung dịch 
chống đông. Mật độ tế bào máu được xác định 
bằng buồng đếm hồng cầu và quan sát dưới kính 
hiển vi (40X). Đầu tiên xem ở vật kính 10X, định 
vị 5 vùng đếm, đưa vào giữa thị trường, chuyển 
sang vật kính 40X. Đếm 2 lần lặp lại. Cách tính 
tổng tế bào máu:  

   THC = C * 10 * 5 * 10 (tế bào/mm3). Trong 
đó, C là tổng số tế bào máu trên 5 vùng đếm.  

 Định loại bạch cầu: Được xác định dựa trên 
phương pháp của Cornick và Stewart (1978). Một 
giọt máu trong formalin-AS (1:10) pH 4,6 được 
nhỏ lên một lam thủy tinh sạch và trải đều trên lam, 
sau đó quan sát dưới kính hiển vi. Để nhuộm kính 
phết, máu được ly tâm 5000 vòng/phút trong 5 phút 
ở 4 °C, loại bỏ phần dịch phía trên và rửa phần 
viên với 200 µL formalin-AS pH 4,6 và nhẹ nhàng 
hòa tan trong dung dịch này. Một giọt mẫu được 
trải lên lam thủy tinh, làm khô, cố định 5 phút 
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trong ethanol, rửa bằng nước cất và ngâm trong 
thuốc nhuộm Giemsa trong 30 phút. Lam đã 
nhuộm được rửa bằng aceton và xylen. Quan sát 
dưới kính hiển vi. Đọc mẫu theo hình z-z (100X). 
Đếm tổng số bạch cầu bằng 200 tế bào.  

Mật độ từng loại (tế bào/mm3) = (Số lượng mỗi 
loại BC * mật độ TBC)/200 

 Hoạt tính của Phenoloxidase (PO): Được 
xác định dựa trên phương pháp của Herández-
Lospez et al. (1996). Ly tâm mẫu máu ở 2500 rpm 
trong 20 phút ở nhiệt độ 4 oC. Loại bỏ phần dịch 
nổi. Thêm vào 1 mL đệm Cacodylate Citrate (pH 
7.0). Tiếp tục ly tâm ở tốc độ 2500 rpm, 20 phút, 
nhiệt độ 4 oC. Loại bỏ phần dịch nổi. Thêm vào 
200 µL đệm Cacodylate Buffer, trộn đều mẫu. Chia 
thành 2 ống (100 µL mẫu cho mỗi ống): 1 ống 
thêm 50 µL dung dịch Trypsin, 1 ống thêm 50 µL 
đệm Cacodylate Buffer (ống đối chứng). Giữ mẫu 
ở nhiệt độ phòng trong thời gian 10 phút. Thêm 
vào 50 µL dung dịch L-DOPA. Giữ mẫu ở nhiệt độ 
phòng (26-28 oC) trong thời gian 5 phút. Thêm vào 
800 µL đệm Cacodylate Buffer, trộn đều mẫu. Đọc 
kết quả sau 1 phút ở bước sóng  λ = 490 nm. 

2.6 Phương pháp xử lý số liệu  

Các số liệu thu thập được tính toán giá trị trung 
bình, độ lệch chuẩn, phần trăm, so sánh khác biệt 
giữa các nghiệm thức áp dụng phương pháp 
ANOVA một nhân tố bằng phép thử DUNCAN 
(p<0,05) bằng phần mềm SPSS phiên bản 13.0. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Biến động các yếu tố môi trường trong 
bể nuôi 

Nhiệt độ trong thời gian thí nghiệm của các 
nghiệm thức rất ổn định, nhiệt độ trung bình buổi 
sáng dao động từ 27,3 - 28,0 ºC và chiều dao động 
từ 28,2 - 28,9 ºC (Bảng 1). Nhiệt độ tốt nhất cho sự 
sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng từ 25 – 32 oC 
(Thái Bá Hồ và ctv., 2003). Ray et al. (2010) khi 

thử nghiệm nuôi tôm trên bể với các loại thức ăn 
khác nhau cho thấy rằng tôm phát triển tốt ở nhiệt 
độ 26-28 °C. Nhiệt độ của các bể thí nghiệm trong 
khoảng thích hợp cho tôm thẻ chân trắng phát triển 
tốt. pH trung bình của các nghiệm thức thí nghiệm 
ổn định, pH trung bình buổi sáng theo nghiệm thức 
biến động rất nhỏ và trong giới hạn từ 8,27 - 8,31 
và pH trung bình buổi chiều dao động từ 8,34 - 
8,38. pH dao động từ 7,5 - 8,5 nằm trong khoảng 
thích hợp cho nuôi tôm (Boyd, 2002; Whetstone et 
al., 2002). Như vậy, giá trị pH của thí nghiệm nằm 
trong giới hạn thích hợp cho tôm thẻ chân trắng 
sinh trưởng tốt. Hàm lượng TAN ở các nghiệm 
thức trong thời gian thí nghiệm dao động từ 0,04 
mg/L đến 0,08 mg/L. Theo Boyd (1998) và 
Chanratchakool (2003) thì hàm lượng TAN thích 
hợp cho nuôi tôm là nhỏ hơn 2 mg/L. Vậy hàm 
lượng TAN ở các nghiệm thức đều thích hợp cho 
tôm phát triển. Hàm lượng NO2

- ở các nghiệm thức 
biến động từ 0,6 mg/L đến 1,6 mg/L, thấp nhất ở 
nghiệm thức bổ sung hỗn hợp dược liệu 40 mL/kg 
thức ăn là 0,6 mg/L và cao nhất ở nghiệm thức đối 
chứng  là 1,6 mg/L. Theo Chen và Chin (1988) 
nồng độ an toàn của NO2

- đối với tôm là nhỏ hơn 
4,5 mg/L. Như vậy, NO2

- ở các nghiệm thức  
nằm trong phạm vi cho phép để tôm phát triển và 
không gây bất lợi đến sức khỏe của tôm. Độ kiềm 
của các nghiệm thức dao động từ 122 đến 128 
mgCaCO3/L. Trong quá trình nuôi mỗi tuần, kiểm 
tra độ kiềm cho thấy rằng độ kiềm luôn giảm ở các 
nghiệm thức, từ đó dùng soda để nâng độ kiềm cho 
phù hợp với nuôi tôm chân trắng, vì vậy mà độ 
kiềm luôn được ổn định. Theo Vũ Thế Trụ (2003) 
thì độ kiềm tốt nhất cho tôm phát triển là từ 80-150 
mgCaCO3/L. 

Qua đó ta thấy rằng các yếu tố môi trường nuôi 
tôm thẻ chân trắng luôn tốt và nằm trong khoảng 
thích hợp cho tôm sinh trưởng và sinh lý bình 
thường của tôm. 

Bảng 1: Các yếu tố môi trường bể nuôi tôm 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức bổ sung hỗn hợp dược liệu (mL/kg thức ăn) 

20  40  60  0 (đối chứng) 
Nhiệt độ 
(oC) 

Sáng 28,0±0,5 27,7±0,6 27,5±0,6 27,3±0,5 
Chiều 28,9±0,7 28,5±0,7 28,3±0,7 28,2±0,7 

pH 
Sáng 8,29±0,29 8,29±0,33 8,27±0,35 8,31±0,31 
Chiều 8,38±0,29 8,34±0,30 8,34±0,32 8,36±0,30 

TAN (mg/L) 0,06±0,17 0,05±0,16 0,08±0,18 0,04±0,14 
NO2

- (mg/L) 0,7±0,6 0,6±0,8 1,3±1,1 1,6±1,2 
Độ kiềm (mgCaCO3/L) 122±21 126±25 128±21 127±18 
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3.2 Tăng trưởng về khối lượng và chiều dài 
của tôm 

3.2.1 Tăng trưởng về khối lượng của tôm 

Khối lượng trung bình của tôm bố trí là (0,019 
g/con). Sau 30 ngày nuôi, khối lượng tôm ở 
nghiệm thức bổ sung hỗn hợp dược liệu 20 mL/kg 
thức ăn đạt cao nhất (1,9±0,5 g), thấp nhất ở 
nghiệm thức đối chứng (1,6±0,5 g), giữa các 
nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa thống kê 
(p>0,05). Sau 90 ngày nuôi, ở nghiệm thức bổ sung 
hỗn hợp dược liệu 20 mL/kg thức ăn tôm có khối 
lượng (14,1±1,1 g/con), tăng trưởng đặc biệt về 
khối lượng (7,34±0,05 %/ngày), tăng trưởng theo 
ngày về khối lượng (0,16±0,01g/ngày) cao nhất 
khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với 

nghiệm thức đối chứng nhưng khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê (p>0,05) so với nghiệm thức bổ 
sung hỗn hợp dược liệu 40 mL/kg thức ăn và 
nghiệm thức bổ sung hỗn hợp dược liệu 60 mL/kg 
thức ăn (Bảng 2). Theo Lê Quốc Việt và ctv. 
(2015) nuôi tôm thẻ chân trắng mật độ 150 con/m3 

kết hợp với cá rô phi sau 60 ngày nuôi, tôm đạt 
khối lượng 5,97 g/con. Kết quả nghiên cứu của 
Nguyễn Vĩnh Tiến và ctv. (2013) cho thấy rằng, 
nuôi tôm thẻ chân trắng 105 ngày kết hợp với hệ 
thống lọc sinh học thì tôm có trọng lượng từ 11-
12g/con. Kết quả nghiên cứu này nuôi 90 ngày tôm 
đạt khối lượng là 14,1 g/con, cho thấy các nghiệm 
thức có bổ sung hỗn hợp dược liệu giúp tôm tăng 
trưởng tốt. 

Bảng 2: Khối lượng trung bình của tôm ở các nghiệm thức 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức bổ sung hỗn hợp dược liệu (mL/kg thức ăn) 

20 40 60 0 (đối chứng) 
Khối lượng tôm bố trí (g) 0,019 0,019 0,019 0,019 
Khối lượng tôm sau 30 ngày (g) 1,9±0,5a 1,8±0,4a 1,8±0,5a 1,6±0,5a 
Khối lượng tôm sau 60 ngày (g) 10,1±1,8b 10,4±1,9b 9,9±1,3b 8,0±1,6a 
Khối lượng tôm sau 90 ngày (g) 14,1 ±1,1b 13,7±1,3b 13,6±1,6b 11,8±1,1a 
SRG (%/ngày) 7,34±0,05b 7,31±0,03b 7,30±0,05b 7,15±0,08a 

DWG (g/ngày) 0,16±0,01b 0,15±0,00b 0,15±0,01b 0,13±0,01a 

Các số liệu trong cùng một hàng có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

3.2.2 Tăng trưởng về chiều dài của tôm 

Tôm khi bố trí thí nghiệm có kích thước tương 
đối đồng đều (1,3 cm/con). Sau 30 ngày nuôi, giữa 
các nghiệm thức có sự khác biệt nhưng không có ý 
nghĩa thống kê (p>0,05). Sau 90 ngày nuôi, ở 
nghiệm thức bổ sung hỗn hợp dược liệu 20 mL/kg 
thức ăn, tôm có chiều dài (12,9±0,5 cm/con), tăng 

trưởng đặc biệt về chiều dài (2,55±0,01 %/ngày) và 
tăng trưởng theo ngày về chiều dài (0,13±0,002 
cm/ngày) lớn nhất khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(p<0,05) so với nghiệm thức đối chứng nhưng 
không khác so với nghiệm thức bổ sung hỗn hợp 
dược liệu 40 mL/kg thức ăn và bổ sung hỗn hợp 
dược liệu 60 mL/kg thức ăn (Bảng 3). 

Bảng 3: Chiều dài trung bình của tôm ở các nghiệm thức 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức bổ sung hỗn hợp dược liệu (mL/kg thức ăn) 

20  40  60  0 (đối chứng) 
Chiều dài tôm bố trí (cm) 1,3±0,2a 1,3±0,2a 1,3±0,2a 1,3±0,2a 
Chiều dài tôm sau 30 ngày (cm) 5,9±0,5a 5,7±0,8a 5,9±0,6a 5,6±0,7a 
Chiều dài tôm sau 60 ngày (cm) 10,4±0,6b 10,7±0,6b 10,9±1,0 b 9,3±0,6a 
Chiều dài tôm sau 90 ngày (cm) 12,9±0,5b 12,6±0,6b 12,6±0,9b 12,2±0,5a 
SRGL (%/ngày) 2,55±0,01b 2,52±0,02b 2,52±0,007b 2,48±0,03a 

DLG (cm/ngày) 0,13±0,002b 0,13±0,002b 0,13±0,001b 0,12±0,004a 

Các số liệu trong cùng một hàng có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

Kết quả thí nghiệm cho thấy tăng trưởng về 
chiều dài và khối lượng của tôm ở các nghiệm thức 
có bổ sung hỗn hợp dược liệu cao hơn nghiệm thức 
đối chứng trong suốt quá trình nuôi, trong đó 
nghiệm thức bổ sung hỗn hợp dược liệu 20 mL/kg 
thức ăn giúp tôm tăng trưởng tốt nhất. 

3.3 Tỷ lệ sống, năng suất và hệ số thức ăn  

Năng suất, tỉ lệ sống của tôm nuôi và hệ số thức 
ăn ở các nghiêm thức được trình bày trong Bảng 4. 

Sau 90 ngày nuôi, tỉ lệ sống của tôm giữa các 
nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa thống kê 
(p>0,05). Tuy nhiên, tỷ lệ sống của tôm cao nhất ở 
nghiệm thức bổ sung hỗn hợp dược liệu 20 mL/kg 
thức ăn (80,9 %), thấp nhất ở nghiệm thức đối 
chứng (72,2 %). Tỷ lệ tôm hao hụt ở các nghiệm 
thức được ghi nhận là do tôm ăn lẫn nhau khi tôm 
lột xác vì nuôi với mật độ cao. Theo Abdussamad 
và Thampy (1994), sự ăn thịt lẫn nhau ở tôm nuôi 
bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mật độ nuôi. Năng suất 



Tap̣ chı́ Khoa hoc̣ Trường Đaị hoc̣ Cần Thơ   Tập 48, Phần B (2017): 10-17 

 15 

thu được cho thấy, trung bình bể nuôi cho thu 
hoạch từ 1,28 đến 1,71 kg/m3, trong đó thấp nhất là 
ở nghiệm thức đối chứng (1.278±149 g/m3), cao 
nhất là ở nghiệm thức bổ sung hỗn hợp dược liệu 
20 mL/kg thức ăn (1.711± 59 g/m3) và khác biệt có 
ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức đối 
chứng, tuy nhiên, các nghiệm thức có bổ sung hỗn 
hợp dược liệu khác biệt không có ý nghĩa thống kê 
(p<0,05) về năng suất tôm nuôi. Theo Peraza-
Gomez et al. (2009) và Medina-Beltran et al. 
(2012) cho tôm thẻ chân trắng ăn thức ăn có trộn 
dược liệu là cây cúc nhím và cây vuốt mèo không 
ảnh hưởng đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm. 
Qua đó ta thấy tỷ lệ sống và năng suất của tôm khi 
sử dụng thức ăn có bổ sung hỗn hợp dược liệu ở 
nghiên cứu này tốt hơn 2 nghiên cứu trên có thể là 

do các thảo dược khác nhau nên tác dụng lên tăng 
trưởng và tỷ lệ sống khác nhau. 

Hệ số thức ăn của tôm thấp nhất là ở nghiệm 
thức bổ sung hỗn hợp dược liệu 20 mL/kg thức ăn 
(1,09±0,04) khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 
so với nghiệm thức đối chứng (1,48±0,18). Hệ số 
thức ăn ở các nghiệm thức có bổ sung hỗn hợp 
dược liệu vào thức ăn khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê (p>0,05). Theo Nguyễn Vĩnh Tiến và ctv. 
(2013) nuôi tôm chân trắng kết hợp với lọc sinh 
học có hệ số thức ăn là 1,66. Qua đó ta thấy ở 
nghiên cứu này tỷ lệ sống và năng suất của tôm cao 
nên hệ số thức ăn thấp hơn nghiên cứu của Nguyễn 
Vĩnh Tiến (2013). 

Bảng 4: Tỷ lệ sống, năng suất và hệ số thức ăn của tôm ở các nghiệm thức 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức bổ sung hỗn hợp dược liệu (mL/kg thức ăn) 

20  40  60  0 (đối chứng) 
Tỷ lệ sống (%) 80,9±2,8a 74,4±9,0a 75,3±4,1a 72,2±8,4a 

Năng suất (g/m3) 1.711±59b 1.530±185b 1.539±83b 1.278±149a 

Hệ số thức ăn (FCR) 1,09±0,04a 1,23±0,15a 1,22±0,06a 1,48±0,18b 

Các số liệu trong cùng một hàng có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

3.4 Sự đáp ứng miễn dịch của tôm 

Tổng tế bào bạch cầu của tôm ở nghiệm thức 
đối chứng là 1,65 * 104 tb/mm3 khác biệt không có 
ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với nghiệm thức bổ 
sung hỗn hợp dược liệu với hàm lượng 40 mL/kg 
thức ăn (1,59 * 104 tb/mm3) và 60 mL/kg thức ăn 
(1,63 * 104 tb/mm3). Tuy nhiên, nghiệm thức tôm 
ăn bổ sung hỗn hợp dược liệu với hàm lượng 20 
mL/kg thức ăn có tổng tế bào máu 2,08 * 104 
tb/mm3 khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so 
với các nghiệm thức còn lại (Bảng 5). Kết quả ghi 
nhận tương tự đối với tế bào bạch cầu có hạt, 

nghiệm thức bổ sung hỗn hợp dược liệu 20 mL/kg 
thức ăn đạt số lượng cao nhất với 1,92 * 104 
tb/mm3 và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 
so với các nghiệm thức còn lại (Bảng 5). Đối với 
loại tế bào bạch cầu không hạt thì khác biệt không 
có ý nghĩa giữa các nghiệm thức (p>0,05). Hoạt 
tính PO tôm ăn thức ăn có bổ sung sản phẩm hỗn 
hợp dược liệu với hàm lượng 20 mL/kg thức ăn có 
giá trị cao nhất và khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(p<0,05) so với nghiệm thức bổ sung 40, 60 mL/kg 
thức ăn và nghiệm thức đối chứng (Bảng 5).  

Bảng 5: Tổng tế bào máu (THC), bạch cầu có hạt (LGC), bạch cầu không hạt (HC), hoạt tính PO của 
tôm thẻ chân trắng ăn thức ăn bổ sung hỗn hợp dược liệu 

Nghiệm thức bổ sung hỗn hợp 
dược liệu (mL/kg thức ăn) 

Thông số miễn dịch 
THC 

(104 tb/mm3) 
LGC 

(104 tb/mm3) 
HC 

(104 tb/mm3) 
PO 

(490 nm) 
20 2,08±0,01b 1,93±0,02b 0,15±0,03a 0,252±0,022b 

40 1,59±0,01a 1,46±0,01a 0,13±0,02a 0,205±0,013a 

60 1,63±0,02a 1,48±0,02a 0,15±0,03a 0,212±0,008a 

0 (Đối chứng) 1,65±0,01a 1,49±0,02a 0,16±0,01a 0,200±0,027a 

Các số liệu trong cùng một cột có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

Theo Vanichkul et al. (2010) cho tôm thẻ chân 
trắng ăn thức ăn có trộn với chất chiết xuất từ củ 
nghệ cho thấy miễn dịch của tôm khác biệt không 
có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với nghiệm thức 
đối chứng. Hoạt tính PO gia tăng đáng kể khi cho 
tôm thẻ chân trắng ăn thức ăn có chất chiết xuất từ 
dược liệu so với nghiệm thức đối chứng (Yeh et 

al., 2009), Theo Dong (2009) cho biết hoạt động 
PO cao hơn đáng kể trong máu tôm thẻ chân trắng 
khi được nuôi với chế độ ăn có chứa 2,07 % hỗn 
hợp dược liệu. 

Như vậy, việc bổ sung các chất tăng cường 
miễn dịch cho tôm là điều cần thiết, tuy nhiên cần 
phải có chế độ, hàm lượng bổ sung thích hợp. Hàm 
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lượng chất bổ sung cao cũng có thể ức chế sự tăng 
trưởng cũng như sự đáp ứng miễn dịch chống lại 
các tác nhân gây bệnh đối với cơ thể. Trong thí 
nghiệm này tôm thẻ chân trắng khi ăn thức ăn có 
bổ sung hỗn hợp dược liệu với hàm lượng 20 
mL/kg thức ăn thì cho kết quả về tổng tế bào máu, 
bạch cầu có hạt và hoạt tính PO có sự tăng lên khác 
biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm 
thức cho ăn bổ sung hỗn hợp dược liệu 40, 60 
mL/kg thức ăn và nghiệm thức đối chứng. 

4 KẾT LUẬN  

Ở nghiệm thức bổ sung hỗn hợp dược liệu 20 
mL/kg thức ăn, sau 90 ngày nuôi tôm có tăng 
trưởng về khối lượng, chiều dài, tỷ lệ sống và đáp 
ứng miễn dịch tốt nhất. 

Cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung hàm lượng hỗn 
hợp dược liệu nhỏ hơn 20 mL/kg để vừa mang lại 
hiệu quả cao nhất và chi phí thấp nhất trong quá 
trình sử dụng nuôi tôm thương phẩm. 
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